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LA CAMPIONATELE EUROPENE
DE SALA DE LA MUNCHEN

Natalia 
1975, la
„Șt. Lăzăreseu ți D. Iordache sint in formă 
fnarte bună" • C. Sușelescu, selecționat în 
Ultima oră, va trebui să confirme rezultatul 

de 6,4 (pe 60 m) obținut

Andrei își va apăra titlul cucerit in 
Katowice • Antrenorul M. Zaharia :

Campionatele europene de 
atletism în sală, aflate la cea 
de a Vil-a ediție, reprezintă 
„capul de afiș" al competițiilor 
ce vor fi organizate pe conti
nent la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. Un concurs la care și-au 
anunțat participarea sportivi 
din 27 de țări, în rîndul cărora 
se disting cîteva mari vedete 
ale atletismului mondial și care 
cuprinde un program dens (12 
probe masculine și 9 întreceri 
feminine, repartizate în două zile) 
de-a lungul a numai 12 ore.

Țara noastră va fi reprezen
tată la această ediție de 8 
atleți, selecționați pe baza re
zultatelor obținute în actualul 
sezon. în fruntea lor se află 
campioana „en titre" a conti
nentului pe distanța de 1500 m, 
Natalia Andrei. Ea se va alinia 
duminică dimineața la startul 
seriilor probei care a consa- 
crat-o, creditată cu un timp 
bun (4:17,6) și avînd frumoase 
șanse de a urca din nou pe po
dium. „Și Gheorghc Ghipu, care 
s-a pregătit toată iarna cu o 
deosebită ambiție, va avea un 
cuvînt de spus în finala cursei 
de 1500 m, programată dumini
că după-amiază — ne-a decla
rat antrenorul federal Nicolae 
Mărășescu. Campionul 
cordmanul țării noastre a deve
nit un alergător matur, capabil 
să facă față unui ritm de cursă 
ridicat, performanța sa din a- 
cest sezon (3:43,3) înscriindu-se 
printre cele mai bune rezultate 
europene din acest an".

Alți doi atleți cu mari am
biții la întrecerile programate 
în „Olympia Halie" sînt Ștefan 
Lăzăreseu și Dumitru Iordache.

și re-

A ÎNCEPUT „CUPA
Concursul deConcursul de bob „Cupa 

UCECOM", organizat pe pista 
din Sinaia în cinstea Congre
sului cooperației meșteșugărești, 
a început miercuri prin dispu
tarea manșelor I și a Il-a. Pe 
primele locuri se află : cat. I : 
1. Voința Sinaia (Vulpe—Iancu)
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Antrenorul Mihai 
Zaharia este opti
mist în 
privește 
dispoziția 
concurs, 
du-ne 
dintre 
tori 
poate 
„Lăzăreseu 
țin emotiv și va 
trebui să lupte în 
primul rînd cu sine 
pentru a obține 
un rezultat de 
prestigiu — spunea 
Iar Iordache, dacă 
moda repede cu pista 
și va prinde un 
poate produce chiar 
surpriză".

Lotul României pentru 
chen mai cuprinde pe 
Spînu, care în primul an de se- 
niorat a și realizat un rezultat 
promițător (6,43 m la lungime), 
performanță pe care talentata 
noastră atletă o 
nătăți. Alături de 
teșteancă se mai 
Sușelescu (recent 
mondial pe 60 m 
Paul Copu (8:01,0 ___  _ _
In sfîrșit, să mai amintim că la 
Miinchen va fi prezent și Carol 
Corbu, unul dintre cei mai va
loroși săritori de triplu din lu
me.

în ceea ce o privește pe Do
rina Cătincanu, campioană a 
Europei la săritura în lungime 
în 1975, ea nu-și va putea apăra 
titlul la Miinchen, întrucît un 
accident a împiedicat-o să con
cureze mai multe iun'.

A. VASILIU
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UCECOM" LA E03-2
112,59. 2. I.E.F.S. 
Ioniță) 112,67 ; 3.
(Secui—Pascu) 113,76 ; cal. a 
Il-a : 1. Voința Sinaia (Pascu — 
Juncu) 113,26 ; 2. Voința Sinaia 
(Hogea—Stoica) 116,49 : 3. Vo
ința București (Marin—Rehac) 
116,80. întrecerile continuă.

(Stavarache — 
. Voința Sinaia 
113,76 ;

Ieri dimineață au plecat spre 
Canada echipele reprezentative 
de gimnastică ale României 
care, după cum s-a mai anun
țat. vor susține întîlniri oficia
le cu selecționatele Canadei și 
S.U.A. pe continentul american, 
iar la înapoiere reprezentativa 
noastră feminină va evolua în 
compania formației R. F. Ger
mania. Sub conducerea secreta
rului general al federației, Ni- 
colae Vieru, și a antrenoarei 
federale Maria Simionescu, au 
făcut deplasarea : Nadia Co
maneci, Teodora Ungureanu, 
Anca Grigoraș, Alina Goreac, 
Georgeta Gabor, Mariana Con
stantin, Marilena Neacșu (fe
minin), respectiv Dan Grecu, 
Mihai Borș, Nicolac Oprescu,

Ștefan Gali, Sorin Ccpoi, Liviu 
Mazilu, Ion Checicheș. Loturile 
sint însoțite, de asemenea, de an
trenori și tehnicieni. în zilele de 
20—21 februarie la Waterloo și 
Kitehener, lingă Toronto, va a- 
vea loc dubla întîlnire Cana
da — România, iar meciurile 
S.U.A. — România sînt progra
mate la Tucson (27 februarie) 
— feminin și San Francisco 
(29 februarie) — masculin. Sînt 
prevăzute și întîlniri demons
trative la Los Angeles 
bruarie), Albuquerque 
bruarie) și Denver (2

La înapoiere, meciul 
R.F.G. — România este 
mat în zilele de 5—6 martie la 
Russelsheim.

(23 fe- 
(25 fe- 
martie}. 
feminin 
progra-

TRĂGĂTORI ROMANI
LA C.E. OE SALĂ DE LA PARIS

pînă duminică 
Paris cea de a 
Campionatelor

De vineri și 
va avea loc la 
Vl-a ediție a 
europene de tir în sală (la 
pușcă și pistol cu aer com
primat). La confruntarea con
tinentală vor fi prezenți și o 
serie de trăgători români, dar 
numai cei care au reușit să 
îndeplinească în concursurile 
din iarna aceasta haremurile 
impuse de federația de specia
litate. Aceste. haremuri au 
fost mari și n-au putut fi rea
lizate de către unii component! 
ai loturilor, astfel că nu vom 
avea concurenți la toate pro
bele.

Din lotul care se deplasează 
azi în Franța fac parte Dan 
Iuga — fost campion european 
la pistol, cîștigătorul medaliei 
de argint la J. O. de la 
Miinchen la pistol liber și 
Lucian Giușcă, care vor con
cura la pistol seniori ; Mariana 
Feodot, Veronica Tripșa și 
Eva Olah — la pușcă senioare 
și Silviu Grosaru — la pușcă 
juniori. Lotul este însoțit de 
antrenorul Eni Drăgan. A ple
cat la Paris și prof. Gavrilă 
BaranL 
F.R.T.,
rației europene de tir.

secretar general al 
președintele Confede-

TRADIȚIA (singură) NU POATE RELANSA
ACTIVITATEA

In județul Bihor,
Un județ cu o îndelungată 

și recunoscută tradiție' sportivă 
și, în același timp, cu mari po
sibilități de afirmare — Bi
horul — este reprezentat în 
loturile olimpice ale tării doar 
prin 6 sportivi, poloiștii Araba- 
giu și Fejer, săritorul Bagiu, 
fotbaliștii Kun și Floreseu și 
boxerul Hajnal (acum la Stea
ua. dar transferat din Bihor 
doar de cîteva luni). Un alt 
motiv de insatisfacție este, de
sigur. faptul că alți trei spor
tivi ai județului. biatlonistul 
Ioan Chereji, atleta Mariana 
Giurgiu și luptătorul Al. Szabo 
au ratat prilejul de a face par
te din elita performerilor din 
cauza lipsei de seriozitate și de 
răspundere de care au dat do
vadă în pregătire. Așadar, nu
mai 6 sportivi din B’aor care 
vizează participarea la Jocu
rile Olimpice. Este prea, puțin, 
mai ales dacă ținem seama că, 
așa cum se recunoștea la re
centa analiză de la C.J.E.F.S. 
Bihor pe tema modului cum s"a 
desfășurat activitatea sportivă

Turul României14 in file de reporter

JIMBOLIA, ORAȘUL
CELOR ZECE MII DE BICICLETE...

„Ce să scrii despre un orășel 
care n-a avut în viața lui un 
campion național, un orășel în 
care handbalul nu mai e de mult 
ce a fost, echipele lui gravi- 
tînd prin campionatele județe
ne, iar fotbalul se zbate pe 
ultimul loc al uneia dintre se
riile diviziei a treia ?“ — așa 
ne întrebase cineva, auzind că 
vrem să prindem Jimbolia în 
filele noastre de reporter. Se 
născuse o asemenea îndoială, si 
am plecat din Timișoara hotă- 
riți să o verificăm, dincolo de 
orice prejudecată și de orice 
dezamăgire. Jimbolia sportivă 
trebuia traversată din zori și 
pînă-n noapte...

...DIMINEAȚA. Vreme rece, 
cu o burniță rea, gata-gata să 
se transforme în lapoviță. Pe 
străzi, foarte multe biciclete. 
Reporterul încearcă să le nu
mere. Una, cinci, nouă, treispre
zece, douăzeci și patru... Sînt 
prea multe biciclete pentru a fi

numărate exact. Și e plină iar
nă .'... Gh. Talianu, metodist la 
C.J.E.F.S. Timiș, intuiește gin- 
dul reporterului și intervine : 
„Vara nu ai loc să mergi cu 
mașina in oraș, din cauza bici
cletelor ! Un adevărat furni
car !... Cu mic, cu mare, pe bi
cicletă ! în Jimbolia, cam trei- 
patru biciclete la o familie !...“ 
Intrăm la Școala generală nr. 
1. Directorul adjunct, Ștefan 
Racz, unul din animatorii spor
tului din Jimbolia. are „oră de 
sport". Sala e plină. Sub pa
nourile de baschet și pe salte
lele de gimnastică. elevii a 
două clase, a VIII-a C și a 
VIII-a D (profesor Iosif Pop, 
fost handbalist). Dialoguri fu
gare cu cei mai talentați dintre 
elevii celor două clase. Iuliana 
Meszaroș spune că vrea să a- 
jungă o mare handbalistă. „De 
ce am ales handbalul ? ! Poate 
și pentru că e un joc mai sim
plu !“ răspunde fata de 14 ani.

Lauer Ttarae iubește șl el hand
balul, dar e hotărit să devină 
fotbalist. înainte de plecare, fa
cem un test, li rugăm pe cei 
doi profesori să întrebe : „Cine 
nu are bicicletă, să ridice mîna 
sus !“ 65 de elevi stau in pozi
ția de drepți, cu mâinile lipite 
de corp...

...Cartierul „Abator". Vizităm 
un teren de fotbal, amenajat de 
tinerii din oraș. I se spune, cu 
aluzie „Maracana". Aici s-a ju
cat finala ultimei cupe a ora
șului, cîștigată de echipa „Azu- 
ro“. „Maracana" Jimboliei are 
o poveste interesantă, care invi
tă la meditație. Pentru finală 
s-au întrecut 12 echipe de străzi, 
formate din tineri. La început, 
competiția s-a născut ad-hoc. 
Fiecare zonă a orașului și-a

Mircea M. 1ONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

SPORTIVA DE PERFORMANȚA!
rezultatele sc allâ încă sub nivelul cerințelor

de performantă 
nici unul dintre 
titi. dacă vor

în care e- 
performan- 
pe ramură 
de sportivi

in anul 1975, 
sportivii amin- 
ajunge să fie 

titularizați in loturile olimpice, 
nu sint in măsură să aspire 
la medalii... Iată situația exis
tentă intr-un județ 
xistă 18 unități de 
tă cu 42 de secții 
de sport și 12 500 
legitimați !

Promovarea în Divizia A a 
echipei de fotbal F.C. Bihor, 
revirimentul care se manifestă 
in baschetul feminin, rezulta
tele bune ale Crișului (acum 
în primul eșalon al polo-ului 
republican), ca și unele reu
șite ale atletilor Clubului spor
tiv universitar în relansarea 
orădeană a acestei discipline 
sînt motive de optimism pen
tru iubitorii sportului din ju
deț, dar ele nu reflectă decit 
parțial posibilitățile tineretului 
bihorean, nu răspund integral 
actualelor cerințe și exigente.

Rămânerea în urmă a spor
tului de performantă din ju- 

subliniată nu o 
dată în analiza la care ne-am 
referit. își are cxpiicația atît în 
selecție, verigă esențială a pro
cesului de instruire, dar insu
ficient consolidată și, mai ales 
greșit tratată, cit și in munca 
propriu-zisă de instruire și de 
educare a tineretului, domenii 
care trebuie situate pc același 
plan pentru ca roadele să fie 
cele dorite. Lingă antrenori nu

detul Bihor,

s-au aflat întotdeauna cei peste 
350 de profesori de educație fi
zică din județ, cu experiența 
si cunoștințele lor. Altfel, de* 
sigur, bilanțul în performanță 
ar fi fost cu totul altfel.

Dacă despre prezent nu 
poate spune prea mult si 
termeni care să justifice

se 
în 
si 

tradiția și condițiile materiale 
existente, mereu mai bune, în 
schimb — lucru care l-a șl fă
cut, pe un plan foarte com
plex, analiza de la C.J.E.F.S. 
Bihor — au existat referiri 
concrete, mult mai optimiste, 
cu privire la perspectiva ca 
mișcarea sportivă bihoreană să 
aibă satisfacția unor împliniri 
pe măsura cerințelor.

Va fi așa dacă filtrul selec
ției va avea un caracter mult 
mai riguros (o primă acțiune 
efectuată anul trecut cu 90 000 
de copii și elevi constituie un 
start promițător) și, mai ales, 
dacă în procesul de instruire 
se va merge îndeosebi pe cîte
va discipline în care Bihorul 
are posibilități maxime de a- 
firmare. în mod unanim se 
consideră că, de pildă, la înot, 
polo și sărituri. Bihorul își 
poate avea mijlocul cel mai 
important de afirmare pe plan 
republican și. adăugăm noi, 
internațional. Activitatea labo-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

SĂRBĂTORIREA SEMICENTENARULUI 
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ȘAH

Marți după-amiază, ia sediul 
C.N.E.FjS.. a avut loc adunarea 
festivă dedicată împlinirii a 50 de 
ani de la crearea Federației Româ
ne de Șah. La ședință au luat 
parte tovarășii general lt. Marin 
Dragnea, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Cornel Pacos-te, președintele 
Federației Române de Șah, Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., 
prof. univ. emerit ion H. Gudju, 
președinte de onoare al F.R.S., 
precum și vechi activiști pe tărî- 
mul șahului din țara noastră, 
membri al Comitetului federației, 
antrenori, instructori voluntari, 
jucători fruntași, ziariști sportivi.

Evenimentul fondării federației a 
fost evocat de tovarășul Cornel 
Pacoste, care a arătat drumul 
străbătut de acest for de la înce
puturile timide de acum o jumă
tate de veac și pînă la puternica 
dezvoltare și afirmare a sportului 
românesc din anii socialismului.

Au luat apoi cuvîntul cîțiva din
tre foștii președinți ai F.R.Ș., prof, 
univ. emerit Ion H. Gudju, acade

mician prof. Gheorghe Mihoc, a- 
cademician prof. dr. docent Octav 
Costăchel, prof. univ. Mircea Ma- 
nolescu. Au rostit, de asemenea» 
scurte alocuțiuni de salut maestra 
internațională Elis-abeta Polihro- 
niade și maestrul internațional» 
prof. dr. docent Octav Troianescu.

In numele Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S., general lt. Marin 
Dragnea i-a felicitat călduros pe 
șahiști cu prilejul jubileului șl 
le-a urat noi și mari succese în 
dezvoltarea de masă a acestui joc, 
in activitatea de performanță.

în încheierea adunării au fost 
înmînate Diploma de onoare șl 
placheta comemorativă ,,50 de ani 
F.R.Ș.** unui număr de activiști 
obștești care, de-a lungul anilor, 
au contribuit ou pasiune la dez
voltarea șl popularizarea sportului 
minții.

Cu același prilej, a fost acordat 
titlul de „Maestru emerit al spor
tului** maeștrilor internaționali 
Victor Ciocâltea &L Theodor 
Ghițescu»



„CUPA TINERETULUI- LA SCHI PRIMUL TEST 76 A FOST TRECUT CU BINE

PĂLTINIȘUL, IN „STAPINIREA" FINALIȘTILOR
PALTINIȘ, 18 (prin telefon). 

Un cer fără nici un petic de 
nor, un vînt puternic spulbe- 
rînd zăpada, o pîrtie dură de 
parcă ar fi fost una de bob sau 
de sanie — în aceste condiții au 
fost obligați să concureze, 
miercuri dimineață, cei aproape 
160 de băieți și fete, veniți la 
finala de schi, slalom și fond 
a „Cupei tineretului", rezervată 
sătenilor. Prin aceasta ei au 
fost puși în situația de a-și va
lorifica la maximum cunoștin
țele tehnice.

Păltinișul — situat la peste 
1 400 m altitudine — i-a întîm- 
pinat pe sportivi 
în pofida gerului 
grade. La aceasta 
de- bună seamă, 
care, deplasînd aici o echipă cu 
îndelungată experiență în ase
menea competiții de amploare 
(profesorii Vasile V. Dragomir 
— Buzău, Jan Petrea -— Galați, 
Jan Popa și Roxana Panailes- 
cu — București și alții), au reu
șit să pună la punct toate de
taliile organizatorice, începînd

— i-a întîm- 
cu prietenie, 
de minus 15 

au contribuit, 
organizatorii,

în garacu primirea tinerilor
Sibiu, continuînd cu transpor
tarea lor la Păltiniș și termi- 
nînd cu pavoazarea sărbăto
rească a întregii stațiuni. Pri
mii au intrat în concurs băieții, 
în proba de slalom, apoi fetele, 
și pînă către seară, a urmat 
fondul. în amîndouă probele ei 
au suportat cu stoicism visco
lul, gerul și pîrtia de... gheață, 
dovadă și faptul că s-au înre
gistrat extrem de 
donuri.

puține aban-

TEHNICE :
C. Desileanu 

,___=___ ,, Munteanu
(Caraș-Severin), 3. S. Saiu (A- 
rad) ; fete : 1. Mariana Alexan- 
drescu (Arad), 2. Francisca 
Kramer (Harghita), 3. Dana 
Manta (Neamț); fond băieți : 
1. I. Olteanu (Brașov), 2. Gh. 
Bîrsa-n (Harghita), 3. FI. Tase 
(Bihor) : fete: 1. Adriana Pleșa 
(Alba), 2. Elza Simon (Harghita), 
3. Haynolga Hipp (Arad).

REZULTATE 
slalom băieți : 1. 
(Harghita), 2. T.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, în sala Dinamo din Bra
șov s-a organizat concursul de 
lupte libere dotat cu „Cupa 
16 Februarie" la care au parti
cipat 125 de sportivi. în afara 
celor mai valoroși luptători 
români de la acest stil, la com
petiție au fost prezenți și zece 
sportivi de la Dynamo Luken- 
walde (R.D.G.) și o selecțio
nată a orașului iugoslav Skoplje.

Concursul a constituit prima 
verificare a componenților lo
tului național care se pregă
tesc în vederea participării la 
campionatele europene de la 
Leningrad, din luna aprilie. 
Cum F.I.L.A., intenționează ca, 
Incepînd din anul viitor, com- 

. petițiile de lupte să se dispute 
după un nou sistem, forul nos
tru de specialitate a introdus, 
experimental, regulamentul

DE LUPTĂTORII FRUNTAȘI
Din discuția cu antrenorul 

federal Ion Crîsnic am desprins 
concluzia că majoritatea com- 
ponenților lotului s-au prezen
tat bine, dar s-a observat o 
insuficientă pregătire specifică 
(lipsă de meciuri), aceștia aflîn- 
du-se abia în perioada pre- 
competițională. învingătorii, în 
ordinea celor zece categorii, au 
fost : Gh. Rașovan (C.S.M. 
Reșița), I. Arapu (Steaua), G. 
Condrat (Dinamo Brașov), C. 
Moldovan (C.F.R. Timișoara), 
C. Zanieri (Vulturii Textila 
Lugoj), E. Cristian (Dinamo 
Brașov), V. Iorga (Progresul 
Brăila), E. Panaite (Steaua) și 
L. S'mon (Mureșul Tg. Mureș). 
Dintre componenții lotului re
publican n-au evoluat la nive-
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torii consacrați. De altfel, din 
rindul juniorilor și tineretu
lui s-au detașat cîțiva, unii 
dintre ei intrînd chiar în ve
derile selecționerilor pentru 
viitoarele întreceri internațio
nale. Este vorba, între alții, 
de reșițeanul Gheorghe Rașo- 
van, care s-a și clasat pe pri
mul loc la categoria 48 kg, 
învingîndu-și toti adversarii, 
în rindul celor evidențiați se 
încadrează și Ludovic Șandor 
(Lemnarul Odorhei) — 62 kg, 
Petre Brîndușan (C.F.R. Timi
șoara) — ’ 57 kg, Romulus
Lupșa (48 kg) și Gheorghe 
Bîrcu (52 kg), de la Steagul 
roșu Brașov, Vasile Pușcașu 
(C.' S. Onești) — 100 kg.

Condițiile diferite în care se 
vor desfășura întrecerile de 
lupte impun, firește, unele 
modificări în metodica antre
namentului sportiv, la care teh
nicienii noștri trebuie să se 
gîndească. Dar, ,cum competiți
ile din acest anse vor disputa 
conform prevederilor actualului 
regulament, experimentul de la 
Brașov nu poate fi concludent 
pentru componenții lotului, 
care au urmat un alt plan de 
pregătire. De altfel, majorita
tea selecționabililor au trecut 
cu bine ..testul" de la Brașov.

Mihai TRANCA

lon GAVRILESCU

TRADIȚIA (singură) MU POATE RELANSA

(Urmare din pag. 1)

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE PERFORMANȚĂ!

rioasă desfășurată cu copiii și 
juniorii. în special de antreno
rul Herman Schier, a avut ca 
efect aducerea în prim-plan a 
unor reale talente ca Horațiu 
si Cornel Ncgrău, Dan Ținea, 
Angela Vamoși, Ildiko Horvath 
etc., înotători care s-au impus 
în activitatea competitională in
ternă și chiar în cîteva con
cursuri internaționale. Obiecti
vul bihorenilor este îndrăzneț ; 
de a face din natatia locală 
ceea ce municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a ajuns să în
semne pentru gimnastica fe
minină de performantă. Posi
bilități reale, oferă, de aseme
nea. săritoarele Daniela Neșu 
și Magdalena Toth care. îm
preună cu Alexandru Bagiu 
pot realiza mult pentru afir
marea sportului bihorean, po- 
loiștii de la Crișul, cu o medie 
de vîrstă sub 20 de ani, și 3 
sportivi aflați în lotul republi
can. Este, de asemenea, de re
marcat, existența unei perma
nente pepiniere în natatie, pe 
lingă cîteva grădinițe nomina
lizate și la Școala generală nr. 
4, cu două clase de înot.

Perspectiva afirmării în per
formantă există și prin gim
nastică. Centrul de antrena
ment, recent creat cu sprijinul

C.N.E.F.S. (două grupe de fete 
și una de băieți), unde deși 
este vorba de copii pînă la 8 
ani, procesul de instruire în
sumează multe ore săptămînal, 
reprezintă un prim nucleu, le
gat implicit de școala sportivă, 
care a și dat lotului cîteva ele
mente ce tind spre consacrare. 
Boxul, recomandat de un cen
tru puternic, temeinic ancorat 
într-o muncă asiduă (pornind 
cu cel de la Metalul Salon ta), 
atletismul permanent atențio
nat la Institutul pedagogic și 
Școala sportivă din Oradea, 
scrima (mai ales prin floretă) 
și luptele (greco-romane) care 
vor trebui să găsească un demn 
continuator al antrenorului Iu- 
liu Pantici și. negreșit, fotba
lul, cu un club specializat, dis
punând de condiții optime, iată 
principalele direcții de urmat 
ale mișcării sportive bihorene 
de performantă.

Pe fondul existenței unei 
puternice baze materiale și al 
unor cadre de profesori și teh
nicieni bine cotați este de dorit 
o conlucrare tot mai strînsă, 
eficientă între toți factorii cu 
atribuții în domeniul activității 
sportive, tintind unul și același 
scop —- dezvoltarea 
de performanță într-un județ 
care poate să se afirme prin
tre primele pe tară.

sportului

(Urmare din pag. 1)

format o echipă numită cît mai 
aparte. Antrenamente din pro
prie inițativă, fără instructori, 
fără mofturi, fără pretenții. 
Disputele intre echipele de 
străzi au prins, însă, curind e- 
cou în oraș, iar in partea fina
lă a competiției, acolo, la tere
nul „Pe grunduri", au venit cite 
o mie de spectatori. „Toate ar 
fi excelente, dacă de aici s-ar 
ridica elemente pentru echipa 
de performanță, din Divizia C. 
Deocamdată, fenomenul este 
însă invers. Mai degrabă pleacă 
de la echipa „Ceramica" în a- 
ceste formații de cartier !“ Vor
bise puțin mîhnit Arpad Thier- 
jung, golgeter al tării in 1938, 
pe cînd juca la „Chinezul" Ti
mișoara, antrenor al „Ceramicii" 
pînă in toamnă, cînd a fost 
schimbat.

...LA PRÎNZ. Un colocviu 
ad-hoc, despre Jimbolia sporti
vă. Se adună neașteptat de 
mulți oameni, toți iubitori ai 
sportului. loan Cruci, Nicolae 
Reiter și Pavel Șipoș de la 
„Ceramica", Valter Șira și loan 
Blumb de la „Sideful", doctorul 
Emerich Șandor, profesorul Ște
fan Racz, instructorul de lupte 
Constantin Rotaru, antrenorul 
de atletism Iosif Nemeth, Ar
pad Thierjung. Vine și tovară
șul Ioan Weidner, locțiitorul se
cretarului Comitetului Orășe
nesc de Partid, președintele 
C.O.E.F.S. Pendulăm intre tra
diție și perspective. Handbalul, 
care i-a dat pe Yost și Zahari, 
ajunși in naționala de handbal 
in „11", are o largă bază de

masă în școli, tn oraș sînt 5 
terenuri și 8 echipe la Școala 
sportivă, mai există cîte o echi
pă de seniori la „Sideful" și 
una de fete la Fabrica de încăl
țăminte, și se caută drumul 
spre diviziile de elită, unde a- 
cum Jimbolia are doar „repre
zentanți", prin trei tinere, Ursu 
și Mureșan la Rapid București, 
și Chirea la Constructorul Ti
mișoara. Se anunță două nume 
pentru viitorul atletismului, 
Ștefania Georgescu și Rozalia 
Baiint ; tenisul de cîmp a apă ■ 
rut de vreo patru ani la „Să
nătatea", dar a șl cunoscut 
bucuria unui loc III in „Cupa 
sindicatelor", anul trecut, la Ti
mișoara ; discutăm și despre 
fotbalul de azi al Jimboliei, se 
amintește de Șunda, din lotul 
național de juniori, care a 
plecat din oraș, oamenii sînt 
optimiști, dar parcă cel mai 
frumos se vorbește despre lup
tele greco-romane, altă tradi
ție sportivă a acestui oraș. Pa
siunea, fostului luptător Con. 
stantin Rotaru, azi muncitor la 
fabrica de încălțăminte și in 
structor _ " . f ' '
său coleg Gh. Gaga, pasiunea șt 
eforturile lor și-au găsit împli
nirea in 
final al campionatului republi 
can din ’73 (tineret) și ’74 (se
niori), a Iul Ion Ciontoș, la cate
goria 
pion 
Cînd 
soruî 
„Am 
programului școlar, dar trebuie 
să fiu prezent 1“ La acea oră 
veniseră copii trimiși de părinți 
care au considerat că micuții

sportiv, și a fostului

calificarea in turneul

57 („Va fi primul cam- 
național al Jimboliei !“). 

discufia era în toi, profe- 
Ștefan Racz s-a scuzat : 

o oră specială, în afara

Ewainoristul brașovean E. Cristian, pe care-l vedeți fixîn- 
du-și adversarul în „pod", este unul dintre ciștigătorii concursului 
de la Erașov.

preconizat. Este vorba despre 
o scurtare a timpului de luptă. 
Meciurile s-au disputat pe du
rata a două reprize a cîte 
trei minute și nu trei reprize, 
așa cum se obișnuiește. în a- 
ceste condiții, concurentii sînt 
obligați să execute cît mai 
multe procedee tehnice încă 
de la primul fluier al arbitru
lui, orice diferență de puncte 
fiind mai apoi greu de recu
perat.

Iul posibilităților : M. Pîrcă- 
labu. L. Ambruș și E. Butu.

Referindu-se la efectul noului 
sistem de disputare a meciuri
lor, I. Crîsnic ne-a declarat 
că întrecerile au fost de un 
dinamism net superior celor de 
pînă acum și că, în aceste con
diții luptele cîștigă mult în 
spectaculozitate. Este de remar
cat faptul că sportivii tineri 
s-au acomodat mai ușor la noile 
condiții de luptă decît luptă-

în luna martie, la București și la Ploiești

JOCURILE GRUPEI SECUNDE A CAMPIONATULUI
EUROPEAN DE JUNIORI LA HOCHEI

La începutul lunii martie pa
tinoarele artificiale din Bucu
rești și Ploiești vor găzdui jocu
rile unei interesante competiții 
internaționale. Este vorba de 
Campionatul european de ho-

lor nu-s prea dezvoltați sau 
au... prea multă energie. Peste 
35 de copii, intre 5 și 9 ani, vin 
de două ori pe săptămînă pen
tru a face sport suplimentar. 
După ce directorul adjunct al 
Școlii generale nr. 1 a plecat, 
tovarășul Ioan Weidner ne-a 
mărturisit : „Am vrea să-1 fa
cem directorul școlii sportive ; 
ar fi un cîștig pentru mișcarea 
sportivă din orașul nostru. Deo
camdată, am rămas la stadiul 
promisiunilor de la Inspectora
tul județean școlar. De fapt, la 
nivelul organizatoric trebuie să 
facem ceva. Toți sînt i 
pasionați, dar pentru 
performanță mai trebuie 
și dincolo de pasiune !“. 
in primul rînd, se va 
un profesor în C.O.E.F.S. Pen
tru că nu există nici unul !

...SEARA. Din nou la Școala 
generală nr. 1. De la ora 18 se 
joacă baschet, in cele două săli 
ale acestei școli. E trecut de 
ora 21 și sub panouri e încă 
multă animație. Doctorul Eme
rich Sandor și profesorul Ște
fan Racz au strîns în jurul lor 
numeroși intelectuali din oraș, 
care, prin natura profesiilor, 
mai mult stau decît se mișcă. 
Și așa, cam douăzeci de băr
bați, ingineri, medici, profesori, 
juriști, economiști cunosc săptă
mânal bucuria mișcării. Intr-o 
pauză, întrebăm din nou : „Este 
cineva dintre dv. care nu are 
bicicletă ? !“... Nici un răspuns 
negativ. Facem împreună un 
calcul aproximativ al număru
lui de biciclete din oraș. „în 
jur de 10 000 !“ Iar orașul nu 
depășește cu mult 15.000 de lo
cuitori !...

oameni 
marea 

; ceva 
Poate, 
angaja

vachei-juniori, grupa B, care ■ 
avea loc intre 6 și 14 martie.

Cele 10 formații participante 
au fost împărțite în două serii, 
dintre care una va avea loc la 
București (România, Spania, 
Norvegia, Italia și Franța) și 
alta la Ploiești (Iugoslavia, Un
garia, Danemarca, Belgia și 
Austria).

Iată și programul primelor 
partide, în ziua de 6 martie, la 
BUCUREȘTI : România — Spa
nia, Norvegia — Italia; ' 
IEȘTI : Iugoslavia — 
Danemarca — Belgia.

în vederea acestei 
competiții, federația de specia
litate a luat din timp o serie 
de măsuri. Echipele partici
pante vor fi găzduite la Sna- 
gov, deci la jumătatea distanței 
dintre București și Ploiești. De 
asemenea, Directoratul tehnic 
și Comisia de arbitraje pregă
tesc toate materialele necesare.
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O SURPRIZA IN CAMP
DE TENIS

în sala „23 August" continuă 
disputarea meciurilor din cadrul 
campionatului republican indoor 
de seniori la tenis. După pri
mele zile de întreceri s-au în
registrat rezultate scontate., fa- 
voriții, la băieți, neavînd adver
sari care să le creeze probleme. 
Doar la fete putem spune, însă, 
că a existat o surpriză : Cristi
na Mureșan (Progresul Bucu
rești) — Gabrilea Dinu (Dina
mo București) 2—6, 7—6, 6—1. 
Jucătoarea de la — 
reușit să speculeze 
șeală a adversarei, 
ze corect mingile 
multă prospețime 
parti-dei. “ ' ' ,
Dinu a mizat prea mult pe lo- 

decisive de pe partea 
care, din cauza nervo- 
generatoare de nesigu- 

reușit. Dispute

Progresul a 
fiecare gre- 
să returne- 

și să aibă 
în finalul 

în schimb, Gabriela

viturile 
dreaptă 
zității 
rantă, nu au 
echilibrate au mai furnizat și 
întîlnirile Elena Cotuna (Con
structorul Brăila) — Bekerescu 
(Electrica Timișoara) 5—7, 6—2, 
6—3, la fete și J. Bîrcu (Dina
mo București) — C. Curcă (Con
structorul Brăila) 1—6, 6—3,
6—4, C. Dumitrescu (Jiul Pe
troșani) — A. Suto (Minerul 
Baia Mare) 6—4. 3—6, 6—1, la 
băieți. Alte rezultate : băieți —

0

PE MICUL
ECRAN

16,50Sîmbătă 21 februarie, ora
— Rugby : Irlanda — Țara Ga
lilor (turneul celor 5 națiuni). 
Transmisiune directă de la Du
blin. Comentator : Anton Gro- 
man.

Duminică 22 februarie, ora 16 
— Campionatele europene de a- 
tletism pe teren acoperit — fi
nale. Transmisiune directă de la 
Miinchen. Comentator : Cristian 
Topescu.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 FEBRUA

RIE 1976

2.437 a 100 lei. Cîștigul de categoria
1 (100%) a fost obținut de FLO- 
RICA POPOVICI din ARAD.

I. Kerekeș 
6—2, F. Ma 
6—3, L. Bol 
6—4, O. V 
6—1, 6—3, 
Moldovan 
N. Traian
— M. Ciun 
meș — R. 
Viziru — 
4—6, 6—1, 
sapu 6—0, 
Balaj — 
6—1, 6—4, 
via Szolosy 
Szoke —
6—1, Simo
Broda 6—0
— Angela 
Elena Tril 
6—4, 6—3.

Incepînd 
fășoară și 
probelor 
fete).

CATEGORIA 1 : (12
1,90 variante a 50 000 

CATEGORIA 2 : (11
32,65 variante a 3 803 

CATEGORIA 3 : (10
323,50 variante a 576 

Cîștigul de 50 000 lei
ținut de ELEFTERIE
din București.

NUMERELE EXTRASE
GEREA PRONOEXPRES DIN

18 FEBRUARIE 1976

rezultate) 
lei.

rezultate) 
lei.

rezultate) 
lei.
a fost ob- 
VIENESCU

LA TRA-

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 952.820 lei. Extragerea I : 
26 7 31 34 16 32. Extragerea a H-a: 
20 11 41 8 37.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 8 FEBRUARIE 1976

Categoria 1 : 1 variantă 100% a 
33.228 131 și 2 variante 50% a 16.614 
lei ; cat. 2:6a 11.076 lei ; cat. 3 : 
22 a 3.021 lei ; cat. 4 : 99,25 a 670 
lei ; cat. 5 : 294 a 200 lei; cat. 6:

LA 22 FEBRUARIE 1976 O NOUA 
TRAGERE LOTO 2 !

Dupr o FORmuin lEHnitn 
niRRCiiun

Se cîștigă cu 2 numere din 4 
și cu 3 numere din 12 extrase. 

Rețineți ! Ciștigurile minime 
sînt de 100 șl 200 lei.

Partlcipînd cu cît mal multe 
bilete la tragerea Loto 2 de du
minică 22 februarie 1976 aveți 
mari șanse de cîștig.

HOCHEI
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T 'SELECȚIONABILIÎ LA PRIMELE 
S| JOCURI DE VERIFICARE 
ioadă I • Ieri, componenții lotului lărgit au primit replica echipelor bucu- 
ncurs * reștene Progresul și Metalul ® Crișan și Bălăci au devenit indispo

nibili • Au fost stabiliți cei 18 jucători care vor pleca azi la Timi
șoara, pentru meciul cu O.F.K. Belgrad

MECIURI AMICALE
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După cum se știe, la începu
tul acestei săptâmîni 31 de fot
baliști au răspuns la apelul 
primei acțiuni ae selecție și 
verificare din acest an efectuată 
de Ștefan Covaci și colabora
torii săi, Cornel Drăgușin și 
Gheorghe Constantin.

In cursul zilei de ieri, pro
gramul selecționabililor a con
tinuat cu jocuriie-test susținute 
in compania divizionarelor B 
Progresul și Metalul București. 
La această primă verificare nu 
au luat parte jucătorii craio- 
veni Bălăci și Crișan, trimiși 
acasă, fiind gripați.

în prima partidă, desfășurată 
la ora 11, pe stadionul Repu
blicii, conducerea tehnică a lo
tului a opus formației Progre
sul următoarea echipă : Mora- 
ru (Ioniță) — Agiu, Grigoraș, 
FI. Marin (Sameș), Ene — Ro- 
milă II, Beldeanu, Mulțescu — 
Ion Ion, M. Sandu (Nemțeanu), 
Zamfir. Scorul final a fost 4—2 
(2—1) în favoarea selecționatei, 
golurile fiind înscrise, în or
dine, de Romilă (min. 16, din 
lovitură liberă), Mulțescu (min. 
42, 57 și 74). Pentru Progresul 
a înscris D. Ștefan (min. 40, din 
11 m) și Apostol (min. 82). Te
renul înghețat nu a permis o 
apreciere exactă a posibilități
lor actuale ale selecționabili- 
lor. Totuși, cîțiva dintre aceștia 
(Mulțescu, Romilă II, Ion Ion) 
au reținut în mod deosebit a- 
tenția.

După amiază, la ora 15, pe 
același stadion, o altă selecțio
nată a întîlnit.pe Metalul Bucu
rești, în următoarea alcătuire : 
Ștefan (Răducanu) — Cheran, 
G. Sandu, Dinu, Ilajnal — Du
mitru, Dobrin, Iordănescu (Bd- 
loni) — Troi, Kun (Dudu Geor
gescu), Lucescu. Scor final : 
2—1 (0—0). Golurile au fost 
marcate de Boioni (min. 48) și 
Cheran (min. 65) pentru selec- 

ționabili, respectiv de Ungu- 
reanu, pentru metalurgiști. In 
ciuda rezultatului strîns, com
ponenții selecționatei au con
struit numeroase acțiuni ofen
sive, au dovedit o bună dis
poziție de joc (remarcări în 
această privință : Dinu, Do
brin, Dumitru și Troi), dar s-au 
arătat impreciși și fără inspira
ție în finalizarea atacurilor. Si
gur că este prematur a face 
aprecieri definitorii asupra po
tențialului actual al jucătorilor 
care au fost supuși verificării 
în meciurile de ieri. Acțiunea 
a fost însă utilă, trecerea în 
revistă a jucătorilor și a dispo
nibilităților acestora oferind 
destule repere în desfășurarea 
ulterioară a activității de pre
gătire a loturilor reprezenta
tive. De altfel, vicepreședintele 
F.R.F. și antrenorul echipelor 
naționale, Ștefan Covaci, ne 
declara la sfîrșitul verificări
lor de ieri : „Prima testare 
mi-a oferit constatarea că, sub 
raportul pregătirii fizice, ju
cătorii se prezintă intr-un sta
diu care poate fi apreciat ca 
mulțumitor. Dar avem încă 
mult de lucrat, în special pe 
plan tactic. Meciul cu O.F.K. 
Beljrad, programat sîmbătă la 
Timișoara, ne va permite o și 
mai bună cunoaștere a ceea ce 
s-a realizat și ceea ce mai a- 
vem de făcut pentru viitor".

în dimineața zilei de azi, lo
tul de 18 jucători reținuți (Ște
fan, Răducanu — Cheran, Di
nu, G. Sandu, Dobrău, Ilajnal, 
Dumitru, Dobrin, Iordănescu, 
Bolbni, Mulțescu, Romilă II, 
Troi, Kun, D. Georgescu, Lu
cescu și Zamfir) va mai efec
tua un antrenament, după a- 
miază urmînd a se face depla
sarea la Timișoara.

Stelian TRANDAFIRESCU

F. C. BIHOR — GORNIK ZABR- 
ZE 5—o (3—0). Au marcat : Flo- 
rescu (min. 15). Ghergheli (min. 
17, 40), Georgescu (min. 49) $i M. 
Marian (min. 78). Victorie catego
rică a gazdelor, care - au mai ra
tat încă cîteva mari o-cazii, de două 
ori mingea fiind trimisă în bară 
(Naom și Suciu). F.C. BIHOR a 
utilizat următoarea echipă : Albu— 
Sătmăreanu I, E. Naghi, Lucaci, 
Popovici — Naom, Ghergheli AI. 
Naghi (M. Marian, Dărăban) — 
Suciu, Florescu (Agud), Geor
gescu. (I. Ghișa-oor’esp. jud.).

C. S. TÎRGOVIȘTE — SPORTUL 
STUDENȚESC 2—1 (1—0). Au
înscris : Economu (min. 40 ?i 80), 
pentru gazde. respectiv Cassai 
(min. 85). Studenții bucureșteni au 
evoluat în următoarea formație : 
Verșanschi — Grigore, Ciugarin, 
Olteanu, Manea — Munteanu. O. 
Ionescu, Rădulescu — Petreanu, 
Grosu, Marica. Au mai jucat : Ca
zan, Roșu și Cassai. (M. Avanu- 
coresp. județean).

POLITEHNICA IAȘI — C.F.R. 
PAȘCANI 5—0 (1—0). Au marcat : 
Banu, Incze. D. Ionescu, Costea și 
Simionaș. Studenții ieșeni au fo
losit următoarea formație : Costaș 
— Anton, Dinu, Unchiaș, Ciocîr- 
lan — Banu, Ciobanu, Simionaș — 
D. Ionescu. Costea, incze. Au mai 
jucat : Stan, Manea, Stratulat. 
(D. Diaconescu-coresp. județean).

A.S.A. — GAZ METAN MEDIAȘ 
1—0 (1—0). A marcat : Marton 
(min. 34). Formația folosită de 
A.S.A. : Nagel (Solyom) — Szo- 
loszi, Kiss, Ispir, Onuțan — Varodi 
(Stingă), Naghi (Mathe). Pîslaru — 
Fazekas, Mureșan, Both II (Mar
ton) (S. Albu-coresp.).

F.C. CONSTANȚA — F.C.M. GA
LAȚI 1—1 (1—0). Joc disputat cu 
ardoare. Gazdele au deschis sco
rul în min. 37 prin Lică, dar au 
fost egalate în min. 78, cțnd gă- 
iătenii au înscris prin Besman. 
F.C. Constanta a aliniat formația: 
Stana (Ciurea) — Gătej, Coren- 
dea, Doboș, Nistor — Panait, M. 
Popescu, Lifciuc — Lică, Nego- 
escu (Mărculescu), Turcu. (C. 
Popa — coresp. județean).

TRACTORUL BRAȘOV — 
FAMOS SARAJEVO 3—1 (1—1).
Meci disputat pe un teren alune-

A C T U A
• DUBLA INTlLNIRE ROMÂNIA — 

TURCIA (JUNIORI). Pregătindu-se pen
tru preliminariile Turneului U.E.F.A. 
în cadrul cârora va întîlni reprezen
tativa Cehoslovaciei, selecționata de 
juniori a țârii noastre va susține, în 
această sâptămînâ, o dublă întîlnire 
cu selecționata similară a Turciei, 
du-pă următorul program : mîine, ora 
15, pe stadionul Voința ; duminică, 
de la ora 11, la Oltenița.
• „CUPA SILVIU PLOEȘTEANU". 

In cadrul acestei competiții, marți 
s-a disputat la Brașov întilnirea din
tre divizionarele B Steagul roșu și 
Metrom. Stegarii au învins cu 5—4, 
prin executarea loviturilor de la 11 m.

Sub privirile unor coechipieri și adversari, portarul echipei 
din Petroșani, Ion Gabriel, intervine cu succes la o centrare 
înaltă.^ (Fază am meciul C.F.R. Cluj-Napoca — Jiul, disputat du- 
minică și încheiat cu sccrul de 1—0 pentru feroviari).

Foto : Ioan. LESPUC — Cluj-Napoca
cos si încheiat cu victoria meri
tată a brașovenilor. Punctele în
vingătorilor au fost marcate de 
V. ionescu (min. 40), Pașca (min. 
47) si Golanu (min. 80). Pentru 
oaspeți a înscris Locvagici, în 
min. 31. (P. Dumitrescu — co
resp.).

C.S.M. SUCEAVA — STAL 
RZESZOW 3—2 (1—1). La meci 
au asistat aproximativ 4000 de 
spectatori. Au marcat iosep 
(min. 42 si 87), Voinea (min. 62, 
din 11 ni), respectiv Kuzinschi 
(min. 16) si Fonfara (min. 61). 
(I. Mîndrescu — coresp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
C.S.U. GALAȚI 4—2 (2—1). Joc 
dinamic, spectaculos. Au marcat: 
Ciceu (min. 14), Chirie (min. 25), 
Paifi (min. 52), Ciutac (min. 
70), respectiv Cotigă (min. 35) și 
Păunescu (min. 62). (T. Lancea 
— coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CONSTRUCTORUL CRAIOVA 5—0

LITĂȚI
După 90 de minute, scorul fusese 
egal : 0—0. Astăzi se va disputa 
meciul Tractorul — I.C.I.M.
• DIVIZIONARA C ARMATURA 

ZALĂU organizează o competiție do
tată cu „Cupa Armătura", la care 
participă divizionarele A ,U" Cluj- 
Napoca și F. C. Olimpia Satu Mare, 
divizionara B Victoria Cărei și forma
ția organizatoare. Meciurile se vor 
desfășura după următorul program : 
vineri 20 februarie : Armătura — Vic
toria Cărei (ora 13) ; F. C. Olimpia 
Satu Mare — „U“ Cluj-Napoca (ora 
15) ; duminică 22 februarie : învinse
le între ele (de la ora 10) și finala 
(de la ora 12).

(3—0). Au înscris : Calotă (2), 
Cîrțu, Bondrea si Bălan. (Șt. 
Gurgui — coresp.) : GLORIA BU- 
ZAU — C.S.U. BRAȘOV 3—0 
(2—0). Au marcat : Stan (2) și 
Anghel. (D. Soare — coresp.): 
TRACTORUL BRAȘOV — C.S.U. 
GALATI 3—2 (1—0). Au înscris : 
Pască, Comănelea si Suciu pen
tru învingători, respectiv Cotigă 
si Marinescu; TORPEDO ZAR- 
NEȘTI — METROM BRAȘOV 0—3 
(0—2). Au marcat : Furnică (2) și 
Gogea. (C. Gruia — coresp. jud.); 
U.M. TIMIȘOARA — DIERNA OR
ȘOVA 1—0 (0—0). A marcat :
Niță. (C. Cretu — coresp.): C.I.L. 
SIGHETU MARMATIEI — MI
NERUL CAVNIC 1—0 (0—0). A
înscris Szekely. (S. Pralea — 
coresp.) : F.C. BAIA MARE —• 
MINERUL RAITA 3—0 (2— 0). AU 
înscris : Moldovan, Mânu si Sa- 
bău. (V. Săsăranu — coresp.) ; 
VIITORUL VASLUI — VICTORIA 
TECUCI 2—1 (2—1). Au marcat : 
Avasilcăi și Constantin pentru
Viitorul, respectiv Ștraț. (M. FIo- 
rea — coresp.): F.C.M. GIURGIU
— UNIREA TRICOLOR BUCU
REȘTI 4—5 (3—1). (Tr. Barbăla-
tă — coresp.) : NITRAMONIA FA- 
GARAȘ — METALURGISTUL CU- 
GIR 5—0 (2—0). Au marcat : Nucă 
(3), Chirie si Drăgoi. (V. Lazăr
— coresp.) ; PROGRESUL ODOR-
HEIUL SECUIESC — GAZ ME
TAN MEDIAS 0—3 (0—1). Au în
scris : Armeneanu, Moraru șl 
Babalot. (A. Pialoga — coresp.); 
FORESTA BISTRIȚA — AV1NTUL 
REGHIN 3—2 (1—1). Au marcat : 
Iacob (2) si Moldovan pentru 
Foresta, respectiv Rogneanu (au
togol) si Neamțu. (I. Toma — 
coresp.) : STEAUA (TINERET-
SPERANȚE) — VfSCOZA 5—0 
(3—0). Au înscris : Danciu (3) 
și Niculescu (2) *,

'drul 
ți și

[ Consfătuirea arbitrilor divizionari

[E
I Sîmbătă și duminică va avea loc 

la Ploiești, consfătuirea arbitrilor di
vizionari din loturile A și B, prilej cu 
care va fi analizată activitatea din 
prima parte a campionatului și se 

j recomandări pentru retur.

PROGRAMUL RETURULUI
ETAPA A XVIll-A (7 MARTIE)
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Defta („U“ Cluj-Napoca), 80 kg.
— M. Teleki (Rapid Arad), 93 kg.
— P. Teodor (A.S.A. Tg. Mureș), 
+ 93 kg. — R. Sărac („U“ Cluj- 
Napoca) ; BUCUREȘTI : 63 kg.
— Gh. Zburlea (Olimpia). 70 kg.
— L Trușcă (Politehnica), 80 kg.
— P. Roscoș (I.E.F.S.), 93 kg — 
C. Marinescu (I.E.F.S.), +93 kg.
— S. Alexandrescu (Politehnica). 
(I. Decebal, AL Momete și R. 
Hărduț-coresp.).

Gaz metan Mediaș 
Corvinul
Minerul Mold. N.
Victoria Călan 
Metalurgistul Cugir 
Victoria Oarei 
C.F.R. Timișoara 
Șoimii Sibiu 
Ind. sirmei C. T.

— Sticla Turda
— C.I.L. Sighet
— U.M. Timișoara
— Dacia Orăștie
— F.C. Baia Mare
— Mureșul Deva
— Unirea Tomnatic
— Rapid Arad
— Gloria Bistrița

ETAPA A XIX-A (14 MARTIE)

DIVIZIEI B, EDIȚIA 1975-1976, SERIA A lll-a
Ind. sirmei C. T.
Corvinul
Șoimii Sibiu

— Sticla Turda
— Dacia Orăștie
— C.I.L. Sighet

ETAPA A XXIV-A (18 APRILIE)

VE- 
arul 
tra- 
.mă- 
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SCHI CONCURSUL REPUBLI
CAN AL COPIILOR. Pe 

pîrtia Oncești din stațiunea Păl
tiniș s-a desfășurat zilele trecute 
Concursul republican de schi alpin 
pentru copii. La întreceri — probe 
de slalom special și slalom uriaș — 
au fost prezenți 103 copii schiori 
din 14 județe ale țării. Iată cîști- 
gătorii : slalom special, fete : 
Csilla Peter (Harghita), Carin 
Covaci (Brașov), Anca Moraru 
(Brașov), băieți : Szolt Balasz 
(Harghita), Dan Iliescu (Brașov), 
Ion Frățilă (Brașov) ; slalom u- 
riaș, fete : Csilla Peter, Mihaela 
Oprea (Cluj), Carmen Cozma 
(Harghita) ; băieți : Szolt Balasz, 
Dan Iliescu, Ortwin Fruhn (Bra
șov). Clasament general pe ju
dețe : 1. Maramureș 95 p, 2. Bra
șov 113, 3. Cluj 133,5 4. Harghita 
142, 5. Hunedoara 144, 6. Sibiu 
160,5. (Ilie Ionescu coresp-jude- 
țean).

Dacia Orăștie
Sticla Turda 
C.I.L. Sighet 
U.M. Timișoara 
Unirea Tomnatic 
F.C. Baia Mare 
Mureșul Deva 
Gloria Bistrița
Rapid Arad

— C.F.R. Timișoara
— Șoimii Sibiu
— Victoria Călan
— Ind. sirmei C. T.
— Victoria Cărei
— Gaz metan Mediaș
— Corvinul
— Minerul Mold. N.
— Met. Cugir

ETAPA A XX-A (21 MARTIE)
Șoimii Sibiu 
C.F.R. Timișoara 
F.C. Baia Mare 
Gaz metan Mediaș 
Ind. sirmei C. T. 
Corvinul
Metalurgistul Cugir 
Unirea Tomnatic 
Victoria Cărei

— U.M. Timișoara
— Minerul Mold. N.
— Sticla Turda
— C.I.L. Sighet
— Rapid Arad
— Victoria Călan
— Dacia Orăștie
— Mureșul Deva
— Gloria Bistrița

Rapid Arad 
Dacia Orăștie 
C.I.L. Sighet 
Victoria Cărei 
Victoria Călan 
Sticla Turda 
U.M. Timișoara 
Metalurgistul Cugir 
Gaz metan Mediaș

ETAPA A XXV
Corvinul 
Metalurgistul Cugir 
Ind. sirmei C. T. 
Minerul Mold. N. 
C.F.R. Timișoara 
Șoimii Sibiu 
Dacia Orăștie 
Mureșul Deva 
F.C. Baia Mare

— Gloria Bistrița
— Unirea Tomnatic
— Minerul Mold. N.
— C.F.R. Timișoara
— Șoimii Sibiu
— Mureșul Deva
— F.C. Baia Mare
— Ind. sirmei C. T.
— Corvinul
A (25 APRILIE)
— Unirea Tomnatic
— U.M. Timișoara
— Gaz metan Mediaș
— Victoria Călan
— Sticla Turda
— Victoria Cărei
— Rapid Arad
— C.I.L. Sighet
— Gloria Bistrița

Dacia Orăștie 
Minerul Mold. N. 
U.M. Timișoara 
Ind. sirmei C. T.
Rapid Arad
Gaz metan Mediaș 
Corvinul

— Șoimii Sibiu
— Sticla Turda
— Victoria Cărei
— F.C. Baia Mare
— Victoria Călan
— Mureșul Deva
— Met. Cugir

ETAPA A XXX-A (30 MAI)
U.M. Timișoara 
Sticla Turda 
Mureșul Deva 
Șoimii Sibiu 
Victoria Călan 
Unirea Tomnatic 
Victoria Cărei 
Metalurgistul Cugir 
Gaz metan Mediaș

— C.I.L. Sighet
— Corvinul
— Gloria Bistrița
•— F.C. Baia Mare
— C.F.R. Timișoara
— Rapid Arad
— Ind. sirmei C. T.
— Minerul Mold. N.
— Dacia Orăștie

ETAPA A XXXI-A (6 IUNIE)

ETAPA A XXVI-A (2 MAI)

ETAPA A XXI-A (28 MARTIE)

TENIS 
DE MASA
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„TOP — 12“, turneul 
individual care a a- 
vut loc luni și marți 

la Ploiești a fost ................... ...
Liana Mihuț și 
rin Firănescu. 
milor șase a 
fete — 1. Liana Mihuț (C. S. A- 
rad), 2. Lidia Zaharia (Spartac 
Buc.), 3. Ildiko Gydngydsi (C. S. 
Arad), 4. Eva Ferenczi (C. " 
rad). 5. Maria Matekovicz (C. 
Arad), 6. Livia Căruceru (C.
Arad) ; băieți — 1. Marin Firă
nescu (Univ. Craiova), 2. Cristi- 
nel Romanescu (Gloria Buzău), 
3. Șerban Doboși (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 4. Ștefan Moraru (Pro
gresul Buc.), 5. Aurei Ovanez 
(Progresul Buc.), 6. Simion Cri
șan (C.S.M. Cluj-Napoca). Gheor
ghe Teodor, bolnav, a fost în
locuit în ultimul moment cu ju
niorul Lucian Sipoș de la Gloria 
Buzău, clasat pe locul 11.

Mureșul Deva 
Gaz metan Mediaș 
Minerul Mold. N. 
Sticla Turda 
Victoria Călan 
Metalurgistul Cugir 
C.I.L. Sighet 
U.M. Timișoara 
Rapid Arad

— Ind. sirmei C. T.
— Gloria Bistrița
— Corvinul
— Victoria Cărei
— Unirea Tomnatic
— Șoimii Sibiu
— F.C. Baia Mare
— Dacia Orăștie
— C.F.R. Timișoara

Mureșul Deva
Victoria Cărei 
Victoria Călan 
Unirea Tomnatic 
Gloria Bistrița 
U.M. Timișoara 
Gaz metan Mediaș 
Ind. sirmei C. T. 
C.I.L. Sighet

— F.C. Baia Mare
— Rapid Arad
— Met. Cugir
— Șoimii Sibiu
— Dacia Orăștie
— Corvinul
— Minerul Mold. N.
— C.F.R. Timișoara
— Sticla Turda

Șoimii Sibiu 
C.F.R. Timișoara 
Victoria Călan 
Unirea Tomnatic 
Ind. sirmei C. T. 
F.C. Baia Mare 
Gloria Bistrița 
Victoria Cărei 
Rapid Arad

— Mureșul Deva
— Gaz metan Mediaș
— Sticla Turda
— Met. Cugir
— Minerul Mold. N.
— Corvinul
— U.M. Timișoara
— Dacia Orăștie
— C.I.L. Sighet

ETAPA A XXXII-A (13 IUNIE)

ETAPA A XXVIl-A (9 MAI)

cîștigat la fete de 
la băieți de Ma- 
Clasamentul pri- 
fost următorul :

ETAPA A XXII-A (4 APRILIE)

S. A- 
S. 
S.

Rapid Arad 
Minerul Mold. N. 
Victoria Călan 
C.F.R. Timișoara 
Dacia Orăștie 
Ind. sirmei C. T. 
Șoimii Sibiu 
Gloria Bistrița 
Unirea Tomnatic

— Corvinul
— F.C. Baia Mare
— Victoria Cărei
— Met. Cugir
— Mureșul Deva
— C.I.L. Sighet
— Gaz metan Mediaș
— Sticla Turda
— U.M. Timișoara

Metalurgistul Cugir
Șoimii Sibiu 
C.F.R. Timișoara 
Gloria Bistrița 
Sticla Turda 
Dacia Orăștie 
Unirea Tomnatic 
Rapid Arad 
F.C. Baia Mare

— Victoria Cărei
— Ind. sirmei C. T.
— Mureșul Deva
— Corvinul
— U.M. Timișoara
— Minerul Mold. N.
— C.I.L. Sighet
— Gaz metan Mediaș
— Victoria Călan

U.M. Timișoara 
Dacia Orăștie
C.I.L. Sighet
Corvinul
Metalurgistul Cugir 
Sticla Turda
Mureșul Deva
F.C. Baia Mare 
Minerul Mold. N.

— Victoria Călan
— Ind. sirmei C. T.
— Gloria Bistrița
— Victoria Cărei
— Gaz metan Mediaș
— Unirea Tomnatic
— Rapid Arad
— C.F.R. Timișoara
— Șoimii Sibiu

ETAPA A XXXIII-A (20 IUNIE)

ETAPA A XXIII-A (11 APRILIE)
Victoria Cărei
Gloria Bistrița 
F.C. Baia Mare 
Unirea Tomnatic 
Mureșul Deva
C.F.R. Timișoara

— Minerul Mold. N.
— Met. Cugir
— Rapid Arad
— Gaz metan Mediaș
— Victoria Călan
— U.M. Timișoara

ETAPA A XXVIII-A (16 MAI)
Minerul Mold. N;
C.I.L. Sighet
F.C. Baia Mare
C.F.R. Timișoara 
Victoria Călan 
Mureșul Deva 
Sticla Turda
Corvinul
Victoria Cărei

— Rapid Arad
— Dacia Orăștie
— Unirea Tomnatic
— Șoimii Sibiu
— Gloria Bistrița
— U.M. Timișoara
— Met. Cugir
— Ind. sirmei C. T.
— Gaz metan Mediaș

Dacia Orăștie 
Metalurgistul Cugir 
Ind. sirmei C. T. 
Minerul Mold. N. 
Victoria Cărei 
Șoimii Sibiu
Gaz metan Mediaș 
Rapid Arad
C.F.R. Timișoara

— F.C. Baia Mare
— Mureșul Deva
— Victoria Călan
— Unirea Tomnatic
— C.I.L. Sighet
— Corvinul
— U.M. Timișoara
— Sticla Turda
— Gloria Bistrița

ETAPA A XXX1V-A (27 IUNIE)

ETAPA A XXIX-A (23 MAI)
Gloria Bistrița — Unirea Tomnatic
C.I.L. Sighet — C.F.R. Timișoara

Corvinul 
Sticla Turda 
Gloria Bistrița 
C.I.L. Sighet 
U.M. Timișoara 
Victoria Călan 
F.C. Baia Mare 
Mureșul Deva 
Unirea Tomnatic

— C.F.R. Timișoara
— Dacia Orăștie
— Șoimii Sibiu
— Met. Cugir
— Rapid Arad
— Gaz metan Mediaș
— Victoria Cărei
— Minerul Mold. N.
— Ind. sirmei C. T.
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Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a Institutului Națio
nal de Sport, Educație Fizică 
și Recreere din Cuba (INDER), 
miercuri la București ambasa
dorul Republicii Cuba, Hum
berto Castello Aldanas, a oferit 
un cocteil. Au fost prezenți ge
neral It. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., activiști în 
domeniul sportului, antrenori 
și ziariști sportivi. (Agerpres)

POPICARII NOȘTRI■»

TURNEUL DE ȘAH
DE LA MALAGA
Cu două runde înainte de în

cheierea turneului international 
de șah de la Malaga, în frun
tea clasamentului se află Robert 
Byrne și Larry Christiansen (am
bii S.U.A.), cu cîte 8 p, urmați 
de Florin Gheorghiu Victor Cio- 
câltea și Gudmur Sigurjonsson 
(Islanda) — cîte 6V2 p. In runda 
a 11-a, Florin Gheorghiu și Vic
tor Ciocâltea au remizat partidele 
susținute cu Arturo Pomar (Spa
nia) și respectiv, Guillermo Gar
da (Cuba). In runda precedentă, 
a 10-a, liderul clasamentului, ma
rele maestru american Robert 
Byrne, a remizat în 17 mutări 
cu Florin Gheorghiu, iar Victor 
Ciocâltea a cîștigat în 40 de mu
tări la spaniolul Carlos Her
nando.

La turneul international de 
popice, „Cupa polara*', desfășu
rat în Suedia, la Norrkoping — 
și la care au participat sportivi 
din patru țări — reprezentanții 
țării noastre, Ana Petrescu, 
Gheorghe Silvestru și Iosif Tis
mănar, r? —"■*■ - ------------ *—-
bună. Ei 
1—2 la 
Silvestru) 
pe echipe 
De altfel, 
pings Tidningar" 
vinte elogioase 
participare a popicarilor români 
la competiția scandinavă, 
tă la a treia ediție. Ziarul 
liniază buna și constanta 
luție a celor trei sportivi, 
au cîștigat cele mai multe 
dalii. Silvestru 
sînt considerați popicari de 
mare clasă, ei depășindu-1 și 
pe fostul campion mondial, 
Dieter Zieher.

Iată rezultatele tehnice ale 
„Cupei polare** — echipe (for
mate din trei — o fată și doi

au avut o comportare 
s-au clasat pe locul 
individual (Gheorghe 
și pe poziția secundă 
și individual femei, 

ziarul local „Norrkd- 
scrie în cu- 
despre prima

băieți) : 1. R.F. Germania 2164 
p d, 2. România 2155 p d (Ana 
Petrescu 424, I. Tismănar 873 și 
Gh. Silvestru 858), 3.
2022 p d ; individual 
1—2. Gh. Silvestru 912
Enres (R.F.G.) 912 p
Tismănar 903 p d, 4. D. Zieher 
(R.F.G.) 900 p d ; individual fe
mei : 1. Gydrgync Tompa (Un
garia) 409 p d, 2. Ana Petrescu 
405 p d, 3. Birgitta Karlsen 
(Suedia) 391 p d.

Ungaria 
bărbați : 
p d, W. 
d, 3. I.

★
afla-
sub- 
evo- 
care 
me- 

și Tismănar 
popicari

Sîmbătă și duminică loturile 
reprezentative ale României, 
care se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale (15—22 mai, 
la Viena), vor susține impor
tante jocuri de verificare 
puternicele selecționate 
Cehoslovaciei. Partidele vor 
vea loc la Cluj-Napoca.

cu 
ale 
a-

Evenimentul care retine a- 
cum în cea mai mare măsură 
atenția iubitorilor de sport din 
Canada îl constituie, fără în
doială, dubla întîlnire dintre 
echipele reprezentative de 
gimnastică ale Canadei și 
României de la sfirșitul aces
tei săptămîni. Vă nați prea 
bine seama, interesul este de
terminat, în primul rînd, de 
reapariția pe meleagurile noas
tre a multiplei campioane a 
Europei, românca Nadia Coma
neci, pe care am aplaudat-o 
cu deosebită căldură anul 
trecut, cînd ea a fost prezentă 
la întrecerile preolimpice. Se 
știe de pe acum că întîlnirile 
vor fi televizate în direct pe 
întreg teritoriul canadian, dar 
cererile pentru bilete depășesc 
cu mult capacitatea sălilor 
care vor găzdui confruntările 
dintre gimnaștii canadieni și

PESTE HOTARE
(Maryland), 
întrecut cu

6—3;
6-7,
4—6,
6—3,

1—6,
7—6,
6—3, 

Szmid

TENISMANI ROMÂNI

INTR-UN DEMECI TRADIȚIE
CAMPIONATULUI DE POLOAL

D. STANCULESCU

în- 
dis- 
din

Și

Trei £ece are cauamerui Mit
termaier din Reit im Winkel 
(R.F.G.) : Heidi, Roși și Evi, 
și toate trei îl ajută la trebu-

PROGRESUL - VOINȚA 5-5

în cadrul turneului de tenis 
de la Salisbury 
Ilie Năstase l-a
6—2, 6—2, pe mexicanul Joaquin 
Loyo Mayo. Tînărul jucător a- 
merican Buth Walts a reușit 
să-1 învingă cu 6—3, 6—2 pe 
Clark Graebner (S.U.A.). O sur
priză a furnizat și Tery Waltke 
(S.U.A.) care l-a eliminat cu 
6—3, 6—2 pe australianul Colin 
Dibley. Alte rezultate : Rahim 
— Stewart 3—6, 7—5, 6—3 ; 
Scanlon — Ion Țiriac 6—2, 6—3; 
Estep — Austin 6—2, 
Gerulaitis — Andrew
6—3 ; Mayer — Lewis 
6—3 ; Pattison

6— 7, 6—0 ; Krulevitz — Slozil
7— 6, 6—4 ; Fleming — Whitlin-
ger 6—3, 6—4 ; Teacher
Mitton 7—5, 7—6 ; Rahim 
Stewart 3—6, 7—5, 6—3.

© în primul tur al turneu
lui feminin de la Detroit, Ma
riana Simionescu a întilnit-o pe 
Chris Evert, principala favorită 
a concursului. La capătul unei 
partide spectaculoase. Chris 
Evert a obținut victoria cu 
6—2, 6—4. Alte rezultate : Ma
rita Redondo — Renata Toma
nova 6—2, 6—2 ; Carrie Meyer 
— Diane Fromhoitz 4—6, 6—1, 
6—1 ; Ann Kiyomura — Floren
ța Mihai 6—4,

FIȘIER
TATIANA

Patinaj viteză
AVERINA

Deși nu a putut egala per
formanța compatrioatei sale 
Lidia Skoblikova (4 medalii de 
aur la J.O. 1964) Tatiana Ave
rina s-a dovedit fârâ îndoială, 
cea mai înzestrată patinatoare 
a Olimpiadei albe de la Inns
bruck. ea fiind, de altfel, sin
gura concurentă care nu a 
lipsit de pe podiumul de pre
miere la nici una dintre cele 4 
probe de patinaj viteză. Bilan
țul ei este excelent : 2 medalii 
de aur (la 1000 m șl 3000 m) și 
2 medalii de bronz (la 500 m 
și 1500 m). Faptul că Tatiana 
Averina a cîștigat consecutiv 
concursurile ultimelor două 
zile arată că ea și-a dozat, pro
babil, mai atent eforturile șl 
că manifestă evidente carități 
pentru multiatlon, spre deose
bire de celelalte concurente 
(dintre care doar americana 
Sheila Young a reușit să urce 
de 3 ori pe podium). Originară 
din orașul Gorki, unde s-a năs
cut la 25 iulie 1950, studenta

Tatiana Averina, membră 
clubului Burevestnik, antrena
tă de Boris Stenin. înaltă de 
1,64 m, deține 12 recorduri 
mondiale.

români. Dată fiind diferența 
valorică dintre reprezentativele 
celor două țări, nu există nici 
un dubiu asupra învingătorilor. 
Aceștia vor fi în ambele ca
zuri gimnaștii români. Ceea 
ce își doresc foarte mult gaz
dele este obținerea unor punc
taje cit mai mari, pentru a-și 
asigura calificarea la compe
tiția olimpică de la Montreal 
din iulie.

Programul impus al ambelor 
tntîlniri va avea loc în sala 
de sport a Universității din 
orașul Waterloo, provincia On
tario, nu departe de Toronto, 
in timp ce exercițiile liber 
alese sînt programate la Me
morial Auditorium din orașul 
vecin Kitchener, localitate cu 
o puternică și veche tradiție 
sportivă. Această programare 
oarecum originală a fost făcută 
spre a da posibilitate cit mai 
multor amatori de sport să 
urmărească evoluțiile maeștri
lor gimnasticii românești, care 
se bucură aici de frumoase a- 
precieri. Claire Blondin, șeful 
comitetului tehnic de gimnas
tică din cadrul Comitetului 
olimpic al Canadei, ne-a de
clarat că întîlnirile cu echi
pele României reprezintă unul 
din cele mai importante eve
nimente sportive din această 
perioadă preolimpicâ, ele avînd 
o deosebită însemnătate pen
tru gimnastica canadiană, dor
nică să-și marcheze prezența 
la Jocurile Olimpice. Nancy 
McDonald, Kelly Muncy, Lise 
Arsenault și celelalte compo
nente ale selecționatei feminine 
a Canadei au efectuat un pro
gram special de pregătire pen
tru întîlnirea de sîmbătă și 

să ob-

Schi alpin
ROȘI MITTERMAIER (R.F.G.)

tru întîlnirea _  __
duminică, dorind mult 
țină calificarea.

Presa și studiourile 
viziune au prezentat __
reportaje despre echipele Româ
niei, _ mai ales despre Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Alina Goreac, Dan Grecu, Nu 
încape îndoială că echipele de 
gimnastică ale României vor 
lăsa publicului canadian amin
tiri dintre cele mai frumoase.

de tele- 
ample

întrecerile grupei valorice A 
a campionatului de polo au 
ceput ieri prin meciurile 
pută te la bazinul Floreasca 
Capitală. Iată rezultatele 
citeva amănunte.

DINAMO BUCUREȘTI 
CRIȘUL ORADEA 6—1 
1-—0, 1—0, 1—1). Tînara 
ție orădeană a dat o 
dîrză adversarului, în 
printr-o apărare tenace

(3—0, 
forma
replica 
special 

___  _ și cu 
tendințe de intercepții. în atac, 
în schimb, poloiștii de la Cri
șul au manifestat carențe, ei 
neizbutind nici să-și creeze po
ziții suficient de clare și nici 
să le fructifice atunci cînd, to
tuși, le-au obținut. La Dinamo 
(fără Novac și Popa, retrași din 
activitatea competițională) am 
sesizat intenția antrenorului A- 
natol Grințescu de a folosi în
tîlnirea pentru sporirea coeziunii 
echipei și, în același timp, de 
a-i roda pe jucătorii tineri care 
au completat lotul dinamovist. 
în acest sens, antrenorul dina- 
movist a folosit pe toți cei 11 
pol oi ști înscriși pe foaia ofi
cială. Au marcat : Nastasiu 2, 
Rus, Zamfirescu, Răducanu și 
Gheorghevici — pentru Dinamo. 
Raț — pentru Crișul.

A arbitrat bine R. Timoc 
(Cluj-Napoca).

RAPID BUCUREȘTI — C.N.U. 
BUCUREȘTI 9—1 (2—1, 1—0,
4—0, 2—0). Hotărîți să obțină 
un scor cit mai mare, campio
nii țării au atacat în trombă 
din primele secunde, dar au 
felăbit atenția în apărare și au 
permis studenților să înscrie 
un gol în prima repriză. In 
continuare, însă, am consemnat 
o avalanșă de goluri, care nu 
a putut fi stăvilită de defen
siva precară a echipei C.N.U. 
Au marcat : C. Rus 3, Ilie 3, 
Bartolomeu, Schcrvan și Olac 
—pentru Rapid, Frîncu pentru 
C.N.U.

A arbitrat bine N. Nicolaescu 
(București).

PROGRESUL — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 5—5 (9—1, 1—1, 
3—0, 1—3). în tradiționala în- 
tîlnire dintre aceste două e- 
chipe, care-și dispută, de ani

locul al treilea în cam- 
elementul cel mai pa- 
a fost evoluția scoru- 

putea cîștiga,

de zile, 
pionat, 
sionant 
lui. Progresul 
deoarece a condus cu 4—2 și cu 
5—3, dar clujenii au profitat 
de citeva greșeli comise 
bucureșteni, egalînd cu 34 
secunde înainte de fluierul 
nai (din 4 m). Au marcat : 
Rusu (3), Pop și Gyarfași 
pentru Voința, respectiv Teodo- 
rescu (3), Miu și M. Popescu. 
A arbitrat corect și autoritar 
Fr. Simon (Tg. Mureș).

Programul de azi :
De la ora 17, la bazinul Flo

reasca, partidele : Progresul — 
Dinamo, C.N.U. — Crișul Ora
dea, Voința Cluj-Napoca 
Rapid.

rile gospodărești, fugind apoi, 
pe rînd, să dea cîte o raită pe 
pantele de schi din vecinătate. 
La 25 de ani. după o carieră 
remarcabilă, dar fără străluci
re. Roși Mittermaier reali
zează un sezon extraordinar și 
nu numai că ia conducerea 
decisiv în Cupa mondială, dar 
își permite să cîștige proba 
olimpică de coborîre, înaintea 
unor specialiste ca Brigitte 
Totschnig (Austria) sau Ber
nadette Zurbriggen (Elveția). 
Să mai menționăm că și... 
Evi Mittermaier a ocupat un 
onorabil loc 19. Apoi cȚștigă 
proba de slalom special și ra
tează de puțin (locul 2 la sla
lom uriaș) „hat-trick“-ul care 
ar fi^făcut-o egala lui Toni 
Sailer și Jean-Claude Killy.

Bavareza Roși Mittermaier, 
născută la 5 august '1950, înal
tă de 1 63 m și cîntărind 55 kg, 
a debutat în schiul competițio- 
nal în 1966 și s-a impus în 
special în probele de slalom 
special sau uriaș.

B

FABÎAN DRESDNER
Montreal, 18

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La Winnipeg 

(Manitoba), poloneza Irena Sze
winska a cîștigat proba de 300 
m în 39,2. Geoff Capes (Anglia) 
a cucerit locul 1 la aruncarea 
greutății cu 20,98 m, iar compa
triotul său Ron Martin a fost 
cronometrat pe 3000 m în 8:02,0 
0 La Richfield (Ohio) : masculin: 
60 yarzi — Willie Wilder 5,9; 60 
yarzi garduri — Byron 

-4:08,2; feminin : 880
Dyce 

yarzi — 
Kathy Hali 2:08,0; 440 yarzi — 
Sherrylynn Brown 53.9. A Ivanka 
Hristova (Bulgaria) a stabilit un 
nou record national ne teren a- 
coperit la aruncarea greutății, cu 
20.78 m.

AUTO • „Raliul Artic“, probă 
contînd pentru campionatul euro
pean de raliuri, a fost câștigată 
de finlandezul Tapio Rainio 
(„Saab"). Dintre cele 73 de echi
paje care au luat startul la Ro
vaniemi (Finlanda). 51 
iat această cursă care 
1800 km.

au înche- 
a însumat

meditera- 
etapa a

SCURT • PE SCURT

CICLISM, a „Turul 
neean", . a continuat cu .. _ 
treia, desfășurată pe traseul Hy- 
res — Grimaud (120 km) si cîști- 
gată de belgianul Frans Verbeek, 
în 2h 50:51. In clasamentul gene
ral conduce olandezul Roy Schui- 
ten, urmat de elvețianul Salm — 
la 38 sec. si francezul Laurent la 
1:05,0. a După 96 ore de între
ceri, Jn cursa de 6 zile de la Mi
lano conduce cuplul Patrick Ser- 
cu (Belgia) — Francesco Moser

(Italia) cu 301 p, urmați la un 
tur, de perechile Gimondi (Ita
lia) — Van Linder (Belgia) si 
Bugdahl — Kemper (R.F. Germa
nia). Cunoscutul campion belgian 
Eddy Merckx, care a făcut pere
che cu australianul Gilmore, a 
abandonat fiind suferind de 
gripă. A S-a dat startul în cea 
de-a 11-a ediție a Turului Cubei. 
Prima etapă (Pinar del Rio — 
Punta Brava, 162 km.) a revenit 
cubanezului Elio Martinez, care 
l-a întrecut la sprint De compa- 
trlotii săi Edilberlo Rodriguez și 
Jorge Gomez — toti trei fiind cro
nometrați în 4h 03:39. Polonezul 
Szozda s-a clasat pe locul patru.

spate (f) — Angelika Grieser 
(R.D.G.) 2:19,93; 400 m liber (m) 
— Don Bartle (S.U.A.) 3:57,08;
400 m liber (f) — Enith Brigitlra 
(Olanda) 4:17,82; 100 m fluture
(m) — Horner (S.U.A.) 57,09: 200 
m spate (m) — Tauber (R.D.G.) 
2:05,40.

LUPTE A La Wroclaw meciul 
amical de lupte libere dintre e- 
chipele Poloniei si S. U. A. 
(care întrenrinde un turneu în 
Europa) s-a încheiat cu victoria 
sportivilor americani cu 6—2 (s-au 
disputat întreceri la 8 categorii 
de greutate).

SCHI A „Cupa Euronei** a 
programat la Piancavallo (italia) 
o probă feminină de slalom spe
cial. Victoria a revenit sportivei 
italiene Manuela Fasoli. In cla
samentul general al „Cupei Euro- 
pei“ conduce detașat Gabi Hauser 
(Austria) cu 85 d.

NATAȚIE A Ultima ji a con
cursului de înot de la Antibes : 
100 m fluture (f) — Rosemarie 
Kother (R.D.G.) 1:02,3; 200 m

TENIS A La Sofia a început 
un turneu pentru tineret si ju
niori. la care participă sl sportivi 
români. în primul tur (juniori): 
Florin Scgărceanu — Dimov (Bul
garia) 6—1, 6—0. La junioare,
Camelia Chiriac — Velciova (Bul
garia) 3—6, 6—2, 6—3. lamela
Orășeanu — Nenova (Bulgaria) 
6—2. 6—4. In probele de dublu : 
masculin : Segărceanu, Mirza — 
Dimov, Lazarov (Bulgaria) 6—3. 
6—1, feminin: Orășeanu, Chiriac
— Maslenkova, Nenova (Bulga
ria) 6—3, 6—4. o In turneul de 
la St. Louis (Missouri) : Vilas — 
Anand Amritraj 7—6, C 
tes — Moore 6—4, 1—6, 
dried — Dent 6—2, 7—6
— Kodes
— Parun 
cânte. în 
(grupa A) 
(Muntanola 
Cox — Higueras 
lor, Cox — Muntanola,
6—2. 6—3). La Cantu în aceeași 
competiție : Italia — R-F. Ger
mania 2—1 (Zugarelll — Fassben
der 6—4, 4—6. 7—5; Barazzutti — 
Pinner 7—6, 6—7, 6—0 ; Fassben
der, Pohmann — Zugarelli. Ba
razzutti 6—3. 6—4).

6—2: Oran- 
. 6—3; Got- 

Ramirez 
3—6. 6—2, 6-2; Martin
6—1. 7—5. A La All-
campionatul european 
: Anglia — Spania 2—1 

Taylor 6—3, 6—4;
6—2, 6—2: Tay- 

Munoz

CELEBRUL antrenor Helenio 
Herrera a declarat că italianul 
Facchetti este unul dintre cei 
mai renumiți fundași ai tuturor 
timpurilor. „Sînt convins — a 
spus „H. H.“ — că și ca antre
nor, Facchetti va fi la fel de 
valoros**. Internaționalul italian 
are acum aproape 34 de ani și 
se gîndește la abandonarea ac
tivității competiționale.

FOSTUL antrenor al echipei 
Angliei, Alf Ramsey este în 
prezent managerul formației 
Birmingham City.

CUNOSCUTUL internațional 
portughez Simoes, după ce a 
jucat în S.U.A., s-a reîntors în 
Portugalia și joacă acum în e- 
chipa Estoril, împreună cu 
Torres, fostul său coleg de club 
de la Benfica.

PRIMA etapă a returului în 
campionatul Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Zbrojovka Brno — Z.V.L. 
Zilina 2—0, Banik Ostrava —■ 
Lokomotiv Kosice 3—2, Spartak 
Trnava — Skoda Plsen 2—0, 
Inter Bratislava — Sklo Union 
Teplice 6—1, Jednota Trencin — 
Bohemians Praga 1—0, 
Praga — T.Z. Trinec 
Dukla Praga — Liaz Jablonec 
2—2. Meciul V.S.S. Kosice — 
Slovan Bratislava a fost ami- 
nat. în clasament, după 16 eta
pe, conduce Slavia Praga — 
20 p.

SELECȚIONATA Ungariei 
și-a început turneul în Colum
bia, jucind la Medellin cu for
mația Atletico Nacional. Fotba
liștii maghiari au terminat în
vingători cu 6—5.

JOCURI restanță, în campio
natul Angliei : Burnely — Lei
cester City 1—0 ; Ipswich — 
Wolverhamnton 3—0.

ÎN SPANIA, selecționata Po
loniei a învins formația Real 
Betis Sevilla cu 4—1 (0—0).

LA DJAKARTA, în turneul 
preolimpic (zona asiatică, gru
pa a 2-a) : Indonezia — Noua 
Guinee 8—2.

Slavia
2—0 ;


