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De azi pînă duminică,

„NON-STOP“ LA BOB
Campionul mondial Giorgio Alvera

ia startul la Sinaia
SINAIA, 25 (prin telefon). 

După ce o urcare bruscă de 
temperatură muiase gheața pis
tei de bob, iată că de marți s-a 
așternut un ger strașnic care a 
întărit pîrtia pînă la... plesni- 
rea gheții, pe alocuri. în aceste 
condiții, organizatorii au refă
cut programul competițiilor 
săptămînii astfel : astăzi și 
mîine, campionatul național ; 
simbătă și duminică, „Trofeul 
Carpați", concurs de bob 2, 
în vederea căruia au și sosit în 
localitate 11 echipaje din Aus
tria (2), Cehoslovacia (2), El
veția (2), R.D. Germană (1) și 
Italia (4), care se vor întrece 
alături de 10 echipaje din țara 
noastră. Printre piloții oaspeți, 
în afara italianului Giorgio Al
vera, campionul mondial de a- 
nul trecut, se află Karl-Heinz 
Grubel (R.D.G.) și Helmut 
Saischek (Austria), clasați pe 
primele două locuri la C.E. de 
tineret, precum și excelentul 
bober elvețian Erwin Brazerol.

Gh. IRIMINOIU — coresp.

HANDBALIȘTII ROMÂNI
AU CÎȘTIGAT AMBELE PARTIDE
CU REPREZENTATIVA SPANIEI

masculină de 
și-a înche- 
noastră ieri 
Sporturilor 
a susținut

Selecționata 
handbal a Spaniei 
iat turneul în tara 
seara, la Palatul 
din Capitală, unde 
cel de al doilea meci în com
pania primei noastre reprezen
tative. Partida, foarte dîrză in 
general, abundentă în faze în- 
cîlcite. cu destul de multă as
prime în apărare, s-a încheiat 
cu victoria echipei noastre : 
25—21 (11—11). Handbaliștii ro
mâni. deși au obținut victoria, 
nu au strălucit în acest joc. in 
care au comis multe Și decisi
ve greșeli în apărare. în timp 
ce în atac au acționat static, 
cu multă reținere în fata unei 
apărări avansate și deosebit de 
mobilă. Oaspeții au meritul de 
a fi reușit să pună în dificul
tate formația română. în spe
cial prin ambiția cu care s-au 
apărat (este drept că uneori 
au depășit limitele regulamen
tului) Și prin viteza cu care au 
acționat in atac, unde au re
alizat deseori faze nu numai 
spectaculoase, eficace.

echilibrată 
oaspeții au 
română a 
în min. 8 

avut un

Intîlnirea a fost 
de la început, cînd 
condus. Formația 
preluat conducerea 
(3—2). după care a
avantaj minim și a fost mereu 
egalată. La începutul reprizei 
secunde, cînd așteptam un re
viriment din partea jucătorilor 
noștri, cei care s-au distanțat 
au fost oaspeții : 13—11 (min. 
35). 14—12 (min. 37). 15—13 
(min. 39). Selecționata română 
are o revenire, egalează : 15—15 
(min. 41). pentru ca apoi să 
se distanțeze, printr-o suită de 
patru goluri, realizate. însă, în 
superioritate numerică. La sco
rul de 19—15. cînd se părea că 
echipa română, cu toți titularii 
în teren, va realiza o victorie 
mai consistentă decît în ajun, 
cînd au evoluat debutanții Și 
rezervele, lucrurile nu s-au pe
trecut deloc astfel. Adversarii 
nu s-au intimidat, au redus 
din handicap (22—19 în min. 
57) și, în cele din urmă, jucă
torii români au învins. < 
spuneam, fără aplombul și 
guranța din alte ocazii- Au 
scris : Birtalan (6), Kicsid 
Cosma (4), Licu (3), Stockl . 
Palko (2), Voina, Gațu. Drăgă- 
niță — România. De Andres 
(8). Baicells (3), Dicgo (3). Al- 
bizu (2). I’ellayo (2). La Fuen
te (2). Batzerica — Spania. Au 
condus Milan Valcici Și Mio
drag Stanoevicj — ambii din 
Iugoslavia.

cuin
i si- 
i în-

(5),
(2),

(Continuare in pag. a 4-a)

Călin ANTONESCU

Turul României

in stingă) va 
gol pentru e- 
Fază din me- 
— Spania de

îri primul său 
meci susținut în 
acest an (într-o 
componentă modi
ficată fată de se
zonul trecut si sub 
o conducere tehni
că nouă), ’ repre
zentativa de bas
chet feminin a 
României a întîl- 
nit, în cadrul veri
ficărilor ce le sus
ține în vederea 
C.E. din acest an, 
selecționata. Bulga
riei. pe care a în
trecut-o. marți sea
ră în sala Floreas- 
ca, cu scorul de 
81 — 70 (45 — 32).
Sportivele românce 
(din rîndul cărora 
a absentat Gabrie
la Ciocan, suspen
dată din lot, fără 
termen, pentru co
miterea unor acte 
de indisciplină) au 
practicat un 
organizat în 
datorită 
izbutit 
șească 
părarea 
iar în apărarea în 
zona aplicată au 
reușit numeroase 
contraatacuri dintre 
unele au fost ratate ____ _____
sub panou. Oaspetele au dat o 
replică sub așteptări (de altfel, 
din lotul care a cucerit Balca
niada. în luna decembrie la Ti
mișoara, au fost prezente doar 
Penka Stoianova, Penka Meto
dieva, Violeta Novkova și Gher
ghina Skarlatova).

Punctele au fost înscrise de 
Pirșu 23. Gugiu 18, Goian 14, 
Giurea 9. L. Radule seu-Duțu 9, 
Andreescu 8 pentru România, 
respectiv Starkelova 17. Stoia
nova 12, Metodieva 12. Golceva 
8. Vladimirova 5, Dimitrova 6, 
Skarlatova 8, Țekova 2. Au ar
bitrat G. Chiraleu și A. Atana
sescu.

joc 
atac, 

căruia au 
să depă- 
deseori a- 

adversă. Rodica Goian va înscrie un nou cos pentru 
echipa României, in meciul de miercuri.

Foto : D. NEAGU
care, însă, 
chiar și de

în meci revanșă, miercuri 
după amiază, după un joc echi
librat, dar de nivel tehnic scă
zut, în cursul căruia sportivele 
noastre au manifestat impreci
zie supărătoare în aruncările 
la coș, echipele României și 
Bulgariei au încheiat întrecerea 
la egalitate : 65—65 (34—33). Au 
înscris: Mihalic 3. Goian 7, Gu- 
giu 6, L. Rădulescu-Dutu 12, 
Pirșu 7. Simionescu 19, Andre- 
escu 8, Giurea 3 (au mai jucat 
Balai și Portik) pentru Româ
nia, Golceva 6. Metodieva 6, 
Getova 4. Ganeeva 9, Novkova 
6, Starkeloua 10, Tekova 4, 
Skarlatova 5 și Stoianova 15 
pentru Bulgaria. Au arbitrat 
A. Atanasescu și E. Nicolescu.

La C. E. de tir in sala de la Paris

A V

Deși flancat de doi adver
sari. Stockl bine angajat de 
Gațu (aflat 
marca un nou 
chipa noastră, 
ciul România 
la București.

Foto : I. MIHAICA

in file de reporter

TRĂGĂTOARELE NOASTRE LA ÎNĂLȚIME, 
DAR BĂIEȚII-SUB POSIBILITĂȚI! 

7 9

V»

după opinia antrenorului Eni Drâgan

Afară este foarte frig, aerul 
înghețat tremură, totul se vede 
ca pe un ecran, care joacă, al 
unui televizor dereglat. Este 
trecut binișor de amiază și ora
șul pare răpus. înțepat de mi
lioane de ace ale unui ger ne
milos. De la gară, ne ducem 
direct la stadionul orașului, so
luție firească pentru un repor
ter aterizat la ora siestei.

Iată, revedem stadionul, după 
cîtiva ani. Nu-1 mai găsim ușor, 
căci este îmbrățișat de un car
tier de blocuri. Stupoare. Pe 
zăpada care acoperă cele două 
terenuri, forfotesc treninguri 
multicolore. La o privire aten
tă. observăm activități distinc
te: de o parte, un meci de fot
bal aspru între Constructorul 
(echipă din campionatul jude
țean) 
caii, 
nea : 
ment 
la ..Rulmentul' 
ria a II-a a campionatului re
publican), dirijat de un alt Rai- 
nea. Marin, maestru al sportu
lui. de 12 ani în serviciile Rul
mentului. formație bine cotată 
în primul 
românesc, 
căci avem 
de hîrtie 
programul 
ei spune că. zilnic, sala 
solicitată între orele 7 și 
Printre „clientii" ei cei 
vajnici. Școala sportivă, cu _ 
ții de atletism, volei, handbal, 
gimnastică, baschet. îi mai cal-

și formația arbitrilor lo- 
condusă de Nicolae Rai- 
de cealaltă, un antrena- 
al rugbyștilor juniori de 

1“ (locul 1 în se-

eșalon al rugbyului 
Dar nu zăbovim, 
în buzunar o coală 
dactilografiată, cu 

„Sălii". Cercetarea 
este 

22. 
mai 
sec-

că pragul boxerii și luptătorii 
de la Rulmentul, handbalistele 
de la F.E.P.A. și atletii din lo
tul județean. în vizita noastră, 
„picăm" peste ora secției de 
gimnastică. Conduce pregătirile 
antrenoarea Marcela Călin, o 
profesoară recomandată de re
colta frumoasă a lui 1975 : titlul 
de campioană națională a șco
lilor generale, obtinut în ziua 
de 15 iunie. La Ploiești. Fetitele 
derulează oovorul. în vederea 
unor exerciții la sol. Profesoara 
Călin pare ușor stînjenită. „Mi
zați pe cîteva elemente de ta
lent" ? — întrebăm noi. în timp 
ce fetele execută cu dezinvol
tură șpagatul. Profesoara 
se potrivește imediat 
satiei. îsi saltă doar 
paltonul pe umeri și îsi rotește 
privirea prin sala prost încăl
zită. Este o invitație la inven
tariere. Vedem o bîrnă strica
tă, un cal deteriorat, niște 
tele improprii, „grele" — 
se exprimă antrenoarea — 
prumutate de la luptători.
loc să tin fetele, tin calul, să 
nu cadă !“ — exclamă dinsa 
cu obidă, „și ce păcat, pentru 
că s-ar putea pierde niște ta
lente ca Liliana Moroșanu sau 
Gina Agachi"... La sfîrșitul lec
ției. și Liliana, și Gina. și cele
lalte 28 de colege ale lor se 
reped la vestiare și se strecoară 
cu nepăsarea vârstei de 8 ani 
în hăinuțele de acasă, ocolind, 
pe bună dreptate, dușul, care 
n-a împrăștiat in existenta lui 
decît apă rece.

Privim acum presingul efec
tuat de Geta Dima și Mihaela 
Berlea, cele două handbaliste 
programate la un antrenament 
intermediar, de individualizare. 
Sînt urmărite de profesoara

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2-3)

Marți după-amiază s-au îna
poiat in Capitală, trăgătorii 
care au participat la cea de a 
Vl-a ediție a Campionatelor 
europene de sală la arme cu 
aer comprimat. După cum se 
știe, tirul nostru a fost repre
zentat cu cinste în capitala 
franceză, sportivele noastre — 
Eva Olah, dublă campioană eu
ropeană, Mariana Feodot și Ve
ronica Tripșa — obțlnind două 
medalii de aur. Iată ce ne-a 
relatat despre competiție antre
norul Eni Dragau, care 
soțit pe reprezentanții

„Fetele noastre au 
surpriza campionatelor, 
les Eva Olah care, deși 
junioară, a reușit splendida 
performanță de a cuceri primul 
loc la pușcă, într-o companie 
valoroasă. Eva Olah a fost dis
tinsă și cu unul dintre cele 
două premii speciale oferite de 
președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, sub patrona
jul căruia s-a desfășurat cea 
de a Vl-a ediție a campionate-

i-a în- 
noștri : 
produs 

mai a- 
e incă

nu
conver- 
energic

sal- 
cum 
îm- 
„în

ÎNVINGĂTORI LA SOFIA

lor europene (premiul celălalt 
a fost acordat pistolarului H. 
Vollmar din R.D. Germană — 
care a stabilit, cu 393 p, un 
nou record mondial și euro
pean).

Despre ceilalți concurenți ro
mâni, nu se pot spune lucruri 
deosebite. Dan Iuga — care va 
concura la J.O. în alte probe 
— n-a avut obiectiv de perfor
manță, ci de pregătire, a tras 
la pistol 383 p și a ocupat lo
cul 15. Concursul la această ar
mă a avut, de altfel, multe 
surprize (clasarea pe locul se
cund a italianului V. Tondo, 
un sportiv puțin cunoscut, ocu
parea unui loc modest — 21 de 
către campionul olimpic la 
pistol viteză, polonezul J. Za- 
pedzki cu 382 p și altele). Slab, 
cu mult sub posibilități, a evo
luat pistolarul nostru Lucian 
Giușcă — locul 46 cu 376 p. Ju
niorul Silviu Grosaru, debutant 
la o competiție europeană, 
comportat mulțumitor — 
toate că a ocupat locul 13 
374 p, la pușcă".

în încheiere, amintim 
cele 12 medalii de aur au
venit sportivilor din următoa
rele țări : U.R.S.S. — 7, Româ
nia și R.D. Germană — cite 2. 
R.F. Germania — 1. (T. R.)

s-a 
cu 
cu

că
re-

HOCHEISTII JUNIORI

Cele trei campioane europene au tinut să se fotografieze cu antre
norii lor la sosirea pe aeroportul Otopeni. De la stîncra la dreap
ta : antrenorul Petrea David, Eva Olah, Veronica Tripșa, Mariana 

Feodot $i antrenorul Eni Dragan.

SOFIA, 25 (prin telefon). — 
Pe patinoarul „Drujba" din So
fia s-a disputat miercuri seara 
a treia partidă de hochei dintre 
echipele de juniori ale Bulga
riei și României. Tinerii ho- 
cheiști români au cîștigat cu 
scorul de 6—0 (0—0, 4—0, 2—0) 
prin punctele marcate de Pro
kop (min. 22), Eriis (min. 32) 
Cazacu (min. 34 și 
(min. 42) și Nagy

38), Danei 
(min. 54).

TOMA HRISTOV



La întreprinderea do confecții și tricotaje București

PRODUCĂTORI DE ECHIPAMENT SPORTIV
SI PASIONAȚI, •> ■>

PRACTICANȚI Al SPORTULUI
Printre articolele prezentate 

Ia Expoziția de materiale Și 
echipament sportiv, de îndrep
tățite bune aprecieri s-au bu
curat produsele realizate de 
întreprinderea de confecții ?* 
tricotaje București. Un recent 
isondaj prin magazinele de spe
cialitate a scos în evidentă fap
tul că printre' preferințele cum
părătorilor se înscriu cu regu
laritate Și cele purtînd emble
ma acestei unități. Iată, așadar, 
doar două argumente — sufi
ciente însă — care ne-au dej 
terminat să facem cunoștință 
cu cîtiva dintre membrii colec
tivului, la rîndul lor pasionați 
practicanți ai exercițiilor fizice 
și sportului, după cum aveam 
să ne dăm seama, văzînd la se
diul asociației „Confecția" ma
rele număr de diplome Și cupe, 
atestînd succesele reprezentan
ților ei în diverse întreceri.

...Sîntem invitați la secția 15. 
Din mîinile harnicelor fete de 
aici ies zilnic sute de articole 
sportive. A început pauza. O 
scurtă comandă din partea inj 
structoarelor Marcela Apetrci și 
Elena Florescu vestește repriza 
de gimnastică. „Avînd în vede
re Poziția statică de lucru, cele 
cîieva exerciții de redresare, 
reconfortante, contribuie la spo
rirea randamentului în muncă" 
— ne - spune Șeful secției Val-

ter Diaeoniță. „Practicarea gim
nasticii — a completat Elena 
Căpățină, responsabilă în ca
drul asociației cu această proj 
blemă — constituie pentru noi 
o preocupare permanentă. S-a 
ajuns in Prezent ea gimnastica 
să fie efectuată zilnic de Peste 
1 2410 de lucrători. în această 
direcție, un sprijin eficace am 
primit din partea C.M.E.F.S. și 
I.E.F.S.".

Dar activitatea sportivă de 
masă nu se reduce la cele ci
teva minute de gimnastică. 
Să-i dăm însă cuvîntul lui Tu
dor Conțu, secretarul asociației : 
„Principala direcție în care am 
acționai a fost aceea a atragerii 
unui număr cit mai mare de 
oameni spre terenul de sport, 
spre practicarea exercițiilor fi
zice. Dacă comparăm suma par- 
ticiPanți'or la diverse acțiuni 
cu numărul angajaților, obser- 

ea reprezintă o Pro- 
și aceasta 
lucru bun, 
fi edifiea- 
15 crosuri 
peste 3000

văm că _  __
porție de 60 la sută 
este, deocamdată, un 
Citeva exemple Pot 
toare : am organizat 
Ia care au luat parte _ 
de tineri, avem un campionat al 
asociației ia handbal, sportivii 
noștri au luat Parte cu bune 
rezultate la întrecerile din ca
drul „Cupei tineretului", an fost 
efectuate numeroase excursii 
în țară, însumînd aproape

CITEVA EXPLICAȚII DUPĂ EȘECUL

9 000 de parlicipanți, au fost 
trecute norme din cadrul com
plexului „Sport Și sănătate". 
La acestea se adaugă Și activi
tatea echipelor noastre de Per
formanță. la handbal — în di
vizia A, volei și fotbal — în 
campionatul municipal- Și e- 
xemplele pol continua".

Sînt mulți cei care s-au evi
dențiat ea prieteni statornici ai 
sportului, ca fervenți animatori. 
Să-i numim, dintr-o listă mai 
lungă, pe Nicolae Constantincs- 
cu, Petre Blănaru, Valeria Bu
toi, Olga Martiniuc, Zamfira 
Andrcescu, Constanța Toma, 
Constantin Chivu, Viorica Chiș- 
lea și Miluța Popa. Cum, tot 
așa, să evidențiem și activita
tea depusă în Secțiile de pro
ducție 2, 3, 
(tura I — 
campionatulu 
asociației).

Este greu 
tr-un spațiu 
activitate a acestor harnici pro
ducători de echipament spor
tiv, elogiat în țară și peste ho
tare pentru calitatea sa deo
sebită. Important ni s-a părut 
însă, după cum ne spunea la 
încheierea vizitei secretara Co
mitetului de partid al între
prinderii, Elena Burtea, „că cei 
mai mulți membri ai colectivu
lui nostru, in care predomină 
tineretul, au devenii practicanți 
conștienți ai exercițiilor fizice, 
ai sportului, au înțeles necesi
tatea acestora ca mijloc de în
tărire a sănătății, de ridicare 
a capacității de muncă".

7, 15 (tura II), 4
este cîștigătoarea
i de handbal al

să cuprinzi, în-
restrins, întreaga

HALTEROFILILOR JUNIORI Emanuel FÂNTĂNEANU

I Prima confruntare interna
țională din acest an a haltero
fililor noștri juniori s-a sol
dat cu o înfrîngere categorică— 
tn fața reprezentativei Poloni
ei (2—7). Care sînt explicațiile 
acestui eșec atit de categoric? 
La cat. muscă, de exemplu, am 
scontat pe victoria lui C. Ma- 
teeș, Dar el a realizat doar 
175 'kg. în timp ce polonezul 
ffeziorski a totalizat 180 kg. Cu 
numai 3 luni în urmă, însă, 
Mateeș obținuse 185 kg In me
ciul cu R.S.S. Bielorusă ! Cum 
6e explică această scădere de 
10 kg ? Ce au de spus antreno
rii? O altă victorie ratată a 
fost aceea a lui N. Tuțuianu, 
care — la cat. ușoară — a ter
minat la egalitate cu Kluczek 
(252,5 kg), dar acesta din ur
mă fiind mai ușor cu... 100 de 
grame, la cîntârul oficial, a 
obținut primul loc.

Dacă la categoriile mici ju
niorii noștri — și îndeosebi C. 
Chiiru și E. Chivu — s-au ri-

dicat la nivelul așteptărilor, la 
categoriile mari performanțele 
lor au fost slabe, oaspeții fi
ind net superiori. Nu este de 
Ignorat, faptul că din actuala 
echipă de juniori a țării noas
tre fac parte o serie de tineri 
aflați mult sub limita vîrstei 
maxime prevăzută de regula
ment. Sportivi ca M. Purdilă, 
C. Vasvari, I. Angheluță și Z. 
Rad au putină experiență — 
unii fiind la prima lor apari
ție internațională în compara
ție cu adversarii lor polonezi, 
recunoscuți pe plan european 
sau chiar mondial.

In concluzie, acești 
talentați vor trebui să 
ceașcă în viitor cu mai 
ardoare și seriozitate, 
că numai așa vor putea ajun
ge — la vîrsta maximă a ju 
nioriior (20 de ani) — Ia o va
loare care să Ie aducă satis
facții în marile competiții.

tineri 
mun- 
multă 

pentru

• LA PREDEAL, pe pîrtia 
Clăbucet, a avut loc „Carna
valul zăpezii", o reușită de
monstrație pe schiuri — co- 
borîrl cu făclii, în costuma
ție de epocă etc. — urmări
tă de aproape 5000 de specta
tori. a APROAPE 200 DE E- 
LEVI din Galați s-au întrecut 
lntr-un concurs de atletism în 
sală, în probe de sprint si 
sărituri. S-au remarcat atleții 
de la Grupul școlar C.S.G., 
care au avut cele mai bune 
rezultate șl au participat și 
In număr mare la concurs, a 
DIN INIȚIATIVA C.J.E.F.S. 
ARGEȘ a început o competi
ție de lupte pe echipe sis
tem divizie, Ia care participă 
formații de juniori din mai 
multe județe : Electroputere 
Craiova, Aluminiu Slatina, 
Școala sportivă Brașovia. 
Muscelul Cîmpulung, Dacia și 
C.S.M. din Pitești. După pri
ma etapă — disputată la Bra
șov și Craiova — pe primele 
locuri în clasament se află 
Dacia Pitești 22 p, C.S.M. Pi
tești 21 p si Aluminiu Slatina 
20 p. ■ TRADUClND IN VIA
TA recomandările plenarei 
Federației române de popice, 
privind atragerea tineretului 
în practicarea acestui sport, 
comisia județeană de speciali
tate Maramureș și A.S. Ful
gerul Baia Mare au organizat 
un centru de antrenament la 
popice pentru juniori, a 
CONDUCEREA UNEI GRUPE 
SINDICALE de la întreprin
derea de produse ceramice 
Jimbolia a organizat pentru 
membrii săi o reușită între
cere, de șah. Au terminat 
concursul de primul loc ing. 
Liana Hîncu și ing. Florin 
Ghidirmic. • LA PIATRA 
NEAMȚ a luat ființă nu de 
mult o nouă asociație sporti
vă pe lingă întreprinderea 
județeană de transporturi 
auto. Aici se practică o serie 
de sporturi : fotbal, tenis de

masă, șah, volei, handbal ș.a. 
Membrii asociației I.T.A. și-au 
amenajat pînă acum terenuri 
pentru volei, handbal șl te
nis, iar în primăvară vor ter
mina și pe cel de fotbal. • 
PESTE 500 DE IUBITORI AI 
SPORTULUI CU MÂNUȘI 
din Urziceni au asistat în- 
tr-una din serile trecute la o 
reușită gală în cadrul căreia 
au evoluat pugiliști din Plo
iești, Giurgiu. Oltenița șl, 
evident. Urziceni. • NU
MEROȘI ȘAHIȘTI ȘI POPI
CARI din Bistrița șl Năsăud 
s-au întrecut, recent, Intr-o 
competiție în care primele 
locuri au revenit asociațiilor 
Voința Bistrița — la șah șl 
Voința Năsăud — la popice. 
• LA BACAU, MUNICIPIUL 
GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ ȘI COMANEȘTI s-a a- 
nalizat de către C.J.E.F.S. Ba
cău și organele județene sin
dicale și U.T.C. felul cum se 
desfășoară activitatea de ma
să la sporturile specifice ier
nii. Organele respective au 
luat unele măsuri pentru îm
bunătățirea muncii în acest 
domeniu. ■ FINALA „CUPEI 
CHIMISTULUI" — competiție 
de amploare organizată de 
Uniunea sindicatelor din in
dustria chimică și prelucrarea 
țițeiului — ce a avut loc re
cent la Ploiești — a revenit 
handbaliștilor de la Chimia 
Craiova. • PESTE 2000 DE 
TINERI DIN SIBIU au parti
cipat pină acum la întrecerile 
de trlntă din cadrul „Cupei 
U.T.C.“. In finala pe munici
piu, foarte bine s-au prezen
tat elevii de la liceul „Octa
vian Goga“, care au cîștigat 
primul loc.

CORESPONDENȚI : I. Cod- 
leanu. T. Siriopol, I. Fețeanu, 
V. Săsăranu, I. Unc. K. Toma, 
D. Moraru-Slivna, I. Toma. I. 
laneu, O. Bălteanu șl I. 
nescu.

lo-

juniori

zi

Teodor Boit 
(D. MORAR

Brașov, 
valoroși 
se vor

★
trecute, pe trambuli- 

Odorheiu Secuiesc s-a 
campionatul republi- 

cu scliiurile

HANDB
nit, la fine 
sala „23 
din divizia
Constanța.
S-c. sp. CI 
București, 
oferit part 
loase. Loc 
a revenit 
(antrenor 
clasament 
1. Șc. sp.
sp. 1 Cons 
Gheorghe 
poca 0 p.

CICLIS
șoară, la 
cliste ale a 
cerile dotat 
Arad-, ce s 
vor lua part 
nai, precum 
Steaua, CI 
șoara și Voi

tot la Poiana 
dintre cei mai 

alpini ai țării 
în cadrul competiției 

„Cupa Steagul Roșu".

rală Fundata 41:21 ; 2. L.E.S. 
42:09 ; 3. Brașovia 42:16. (M.
BARA).

Brașov, Rîșnov, Miercurea

BOX REUNIUNE LA OLTENIȚA.

DE REPORTER

durată de

Budapesta

orașelor

PUBL1TURISM

președinte al consiliului popu
lar.

BOX REUNIUNE LA OLTENIȚA. In 
vederea pregătirii pentru parti

ciparea la campionatul național al 
juniorilor, zilele trecute a avut toc în 
sala clubului Șantierului Naval din Ol
tenița o atractivă reuniune pugîlistică 
cu participarea boxerilor de la aso
ciațiile sportive Voința din Urziceni, ' 
Giurgiu și Oltenița. In cadrul galei 
s-au remarcat sportivii Constantin 
Cucu, Gheorghe Iova și Ion Ghițâ do 
ța Voința Urzîcenî, Sandu Aurel șl

lată rezultatele : seniori (20
Tănase Brandl (C. S. Arad)
2. Georgel Costache (Steaua)

3. Costel Costache (Steaua)
4. Constantin Corban (Steaua)

1. Gheor-
46 : 14,0, 2.
Cîmpulung 

— — ș| 
loc 
ale

ATLETISM la bA'.le felix 
s-a desfășurat un 

concurs de verificare a mărșăluitorilor 
fruntași, 
km) : 1.
1.33 : 11,
1.34 : 47, 
1.34 : 52,
1.42 : 26 ; juniori (10 km) : 
ghe Uceanu (Steaua) 
Claudiu Grosu (L.C.E.A. 
Muscel) 48 : 20,0 • SÎMBĂTĂ
DUMINICA, la Focșani vor avea 
campionatele republicane de sală 
juniorilor de categoria I.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE SCHI
IN PLINA DESFĂȘURARE

PREDEAL. 25 (prin telefon). 
1C0 de participant au luat star
tul, marți și miercuri, în pro
bele finalelor campionatelor 
republicane rezervate schiori
lor fondiști juniori. Traseul, 
marcat între Poiana Mioarelor 
și Vîrful Fetifoi, a fost dificil, 
sununînd concurenții la efor
turi deosebite, dar din păcate 
nu au fost luate toate măsuri
le pentru disputarea curselor 
în condiții optime. De pildă, 
marcarea parcursului prin pă
dure nu a permis depășirile 
prin această porțiune a traseu
lui. Mai trebuie să semnalăm, 
ca un aspect negativ, absența 
oricărui mijloc propagandistic 
(afișe, panouri). Dintre rezul
tate. vom remarca surprinză
toarea victorie a ștafetei Șco
lii generale din Fundata alcă
tuită din eleve care 
plini anul acesta 14 
rilena Voicu, Elena 
Mimi Oncioiu.

vor 
ani : 
Urs

I 10

CAMPION

Im-
Ma- 

și

km:
Pre-

(L.E.S.)

Rezultate : juniori 
1__2. VI. Todașcă (L.E.S.
deal) si M. Bîrbaeea 
33:56;'3. V. Apostu (St. roșu) 
34:55 ; juniori II 5 km : 1. Gh. 
Pelin (L.E.S.) 17:01; 2. I._ Cim- 
poia (Șc. sp. 
D. Crivăț (St. 
nioare I 5 km : 
(Dinamo) 20:10; 
titelu (L.E.S.) 
cela Țeposu 
junioare II 3 
Lagusis (Șc. 
13:08 ; 2. Mimi 
Fundata) 13:12;
(L.E.S.) 13:30 ; 3x7 km juniori 
I: 1. L.E.S. 1. 21:38: 2. A.S.A. 
1. 25:20 ; 3. Dinamo 1.25:54 ; 
3x5 km juniori II: 1. Brașovia 
58:06 ; 2. Șc. sp. Rîșnov 58:18; 
3. L.E.S. 58:38 ; 3x3 km juni
oare I și II : 1. Școala gene-

Rîșnov) 17:03; 3. 
roșu) 17:13; ju-
1. Vilma Tudor
2. Cornelia Mi-

Mar- 
21:43 ; 
Elena

21:42; 3.
(L.E.S.) 
km : 1.

sp. Brașovia) 
Oncioiu (Șc. g. 
3. Maria Toma

Zilele 
na din 
disputat 
can la sărituri 
pentru juniori. întrecerile s-au 
desfășurat în prezența a peste 
4000 de spectatori, care au 
aplaudat cu căldură evoluțiile 
tinerilor sportivi în această 
probă de temeritate. La con
curs au fost prezenți săritori 
din Brașov, Rîșnov, Miercurea 
Ciuc și Odorheiu Secuiesc. La 
juniori mari titlul a revenit 
tînărului Andrei Vasilc, de la 
Școala sportivă Brașovia, care 
cu sărituri de 39 m și cu un 
stil curat, a obținut cel mai 
bun punctaj și titlul de cam
pion republican. La 
mici. Dan Ivanciu (Lie. Rîșnov). 
cu sărituri de 34 și 35 de me
tri, a lăsat cea mai bună im
presie în timpul zborurilor și 
a intrat in posesia titlului de 
campion național pe anul 1976. 
(A. PIALOGA — coresp.)

★
De azi pînă duminică. Ia Po

iana Brașov se dispută cam
pionatele republicane de fond 
rezervate seniorilor.

De asemenea, sîmbătă și du
minică, 
unii 
schiori 
întrece 
pentru

Săptămîn 
iubitorilor 
tală și cci 
litatea de 
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care vor s 
din cadrul
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este deose 
locul IV
proape eg. 
Timișoara

Incepînd 
se vor d< 
pelor IX 
feminin,
este desch 
locului pa 
toare (Pen 
suportat. î 
echirA r 
lăți JFCr.

Iată pr 
azi din 
culin) : oi 
Mare — 
șov — 
ora 15 : 
I.E.F.S. 
Napoca

PARTIDE INTERNATIONALE DE POLO
Echipele Italiei și Iranului

sîmbătă, Selecțio- 
polo a 

în două

Vineri și 
nata divizionară de 
României va întîlni, 
partide amicale, selecționata si
milară a Italiei, aflată intr-un 
turneu în țara noastră.

Partidele urmează să se des
fășoare în piscina din Cluj- 
Napoca, cu începere de la ora 
17, atit mîine, cit și sîmbătă.

★
In bazinul acoperit Florcasca 

din Capitală au început ieri în-

joacă in tara noastră
turneului internațional 
participă lotul olimpic

trecerile 
la care . 
al Iranului, reprezentativa de 
juniori a 
nareie A, 
greșul și 
turneului 
mătoarele
— România (jr.) 6—6 (1—2,
3—2, 2—2, 0—0), Rapid — Iran 
10—5 (3—0, 3—2, 3—0, 1—3).

României și divizio- 
Rapid București, Pro- 
C.N.U. în prima zi a 
s-au înregistrat ur- 
rezultate : Progresul 

(jr.) 6-6

G. ROSNER, coresp.

„TURUL ROMÂNIEI" IN FILE
(Urmare din pag. 1)

Adriana Drozan. și de Mihai 
Cuțui, directorul Scolii sportive, 
care activează de multă vreme 
pe tărîmul sportului bîrlădean. 
încercăm deci o investigație în- 
tr-un domeniu familiar. Dînsul 
ne spune că. sportul a stagnat 
pe aceste meleaguri, deși de pe 
aici au plecat spre marea per
formanță sulițașul 
Bizim. voleibaliștii Rotaru 
Porojnicu. rugbyștii Bucos, Mo- 
trescu. Bărgăunaș. Rășcanu și 
Postolache. Cauze ? „Poten
țialul organizatoric și adminis
trativ local s-a diminuat treptat. 
Au ținut pasul doar rugbyștii, 
alimentați de marea pasiune pe 
oare a sădit-o cîndva pionierul 
acestei discipline — inginerul 
Mirea. de disponibilitatea for
midabilă pentru acest joc a ele
vilor șooli-i profesionale, flăcăi 
zdraveni, veniți din mediul ru
ral. Dar cred că am ajuns ia
răși într-un punct de plecare, 
care mi se pare, de bun augur“.

★
Fată în fată cu ing. Ion Ber- 

lea. președintele Consiliului 
popular al municipiului. Este 
un om tînăr, cu privirea des
chisă și gesturi dinamice.

— Nu avem mari realizări 
sportive : „Rulmentul", cu
rugby in Divizia A și fotbal in 
„C“, celelalte discipline înotînd 
in straturi competitionale mi
nore. ne-o ia dînsul 
Nu sîntem încă bine 
zati. Trebuie puși oameni com- 
petenfi in fruntea tuturor aso
ciațiilor, oameni pătrunși de 
necesitatea exercițiului fizic, cu 
responsabilități si putere de
decizie in cadrul întreprinderi
lor lor glndurile noastre de
perspectivă : pe planul perfor
mantei. dezvoltarea rugbyului 
Si fotbalului, fortificarea hand
balului și înființarea voleiului 
la F.E.P.A., consolidarea boxu
lui la Metalul. Pentru sportul 
de masă, am întocmit fise se
parate cu activități minimale 
pe fiecare întreprindere. insti-

Alexandru
Si

înainte. 
organi-

tutie si scoală. Vom urmări ca 
ele să fie respectate. Ne-am 
mai propus amenajarea citorva 
terenuri simple, prin muncă pa
triotică, în vara aceasta, 
mai impinzit orașul cu 
pentru a coopta amatori 
cursurile de arbitri și instruc
tori, pentru 13 discipline spor
tive.

— Știți, sala...
— Știu, ne oprește dînsul cu 

palmele întinse, ca un tampon. 
Știu și mă simt vinovat. Iar 
nouă ne place această franche
țe, in autocritica tovarășului

j:

1

Am 
afișe, 

la

*
La înapoiere, in comparti

mentul de tren, se încinge obiș
nuita horă verbală. între oa
meni totdeauna solidarizați cî- 
teva ore de goana pe drumul 
de fier. Aflînd de rostul nostru, 
o bătrînică își ridică o clipă 
privirea de pe andrele si spu
ne : „Si scrieți și despre Nico- 
lae Rainea al nostru ?“

Ceea oe denotă că Rainea 
este încă un nume in sportul 
bîrlădean.

LUPTE
VA un conc 
bere la car 
ria Buzâu,
șova. Victor 
la Buzâu di 
țiat : FI.
V. Brinză, 
Oprea. De 
Rădulescu 
coresp).
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pe trambul 
șov, a des 
juniori II : 
222,8 p (5 
Cristian
(25 
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m). (C. 
„CUPA 
tâ la ediți 
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tiție au Iu 
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au avut 1 
Cluj ale
școlar. Co 
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Cluj-Napoc 
și ludith 
cîștigat 
NAGY -core

Oficiul Național de Turism „Carpați" București prin AGEN
ȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMÂNI IN STRĂINĂTATE și 
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează pentru grupuri 
șl turiști individuali în perioada trim. II. 1976 excursii va
riate și atractive pe itinerarele turistice din :
• R. P. BULGARIA la Sofia, Plevna, Tîrnovo și Russe, 

cu o durată
• R. S. CEHOSLOVACĂ la Praga, Bratislava, Brno, cu 

vizitarea in 
6—8 zile ;

• R. P. CHINEZĂ și R.P.D. COREEANĂ cu vizitarea ora
șelor : Pekin, Șanhai, Nankin, Kanton, Hanceu, Senian, Phe
nian, Nam Pho;

• R. D. GERMANĂ la Berlin, Potsdam, Dresda, Rostock, 
Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Jena, Meissen, Karl Marx 
Stadt, cu vizitarea in tranzit a orașului Budapesta ;

• R. P. POLONA la Varșovia și Cracovia, cu o ’ 
6—9 zile ;

• R. P. UNGARĂ cu o durată de 6—7 zile la 
și Budapesta — Eger ;

• U.R.S.S. 12 tipuri de excursii, cu vizitarea 
Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinău, Odesa, Cernăuți, Lwow, 
Tbilisi, Erevan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin, Samarkand, Buhara, 
Așhabad ;

Numeroase excursii combinate R. P. Ungară — R. S. Ceho
slovacă, și R. D. Germană — R. P. Ungară.

Informații și înscrieri individual sau prin delegații de în
treprinderi, instituții sau organizații obștești etc. la AGEN
ȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMANI IN STRĂINĂTATE, 
din București, Calea Victoriei nr. 100, telefon 16.44.31 și la 
toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din țară.

de 1—4 zile ;

tranzit a orașului Budapesta, cu o durată de

T1R
care au 
național 
locuri s-a 
I. Olă 
Vasilescu 
dard 60 
3 X 20 f 
— 577 p, 
colescu 
coresp.)
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ora 16,1 
ruire p 
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modernă 
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17,10 — 
ji.„ acei
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ALTE MECIURI DE VERIFICARE
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 

F. C. BIHOR 4—3 (2—0). Deși 
partida s-a jucat pe un teren 

cele două formații au 
numeroase faze . de

moale, 
realizat 
poartă. Golurile au fost mar
cate de Lupu (min. 18). Șoo 
(min. 39), Adam (min. 54) și 
Țegean (min. 87) pentru C.F.R., 
respectiv Kun (min. 60 și 79) 
și Vișan (min. 84 — autogol). 
(I*. Radvani, coresp.).

U.T.A. — RAPID ARAD 1—9 
(0—0). Meciul a fost organizat 
de feroviari pe stadionul lor. 
Singurul gol. marcat de Bro-

rea formație : Cristian — 
fir, Dumitrescu, Cîrstea, 
— Simion, Dobrin. Iovăneseu — 
Radu III, Radu II, Doru Po
pescu. Au mai jucat : Olteanu, 
Toma. Tronaru, Doru Nioolae, 
Speriatu și Roșu. (Paul f 
teoiu, coresp.).

RAPID — ABATORUL 1 
(1—0). Partida a avut loc 
stadionul Giulești. Modesta 
chipă Abatorul s-a dovedit 
fi un foarte bun partener 
pregătire pentru feroviari. Jo
cul a fost deschis, cu multe 

ambele porți. Golu-

Zam- - 
Ivan

Ma-

2—# 
pe 
e- 
a 

de

Faza din partida Rapid-Abatorul 
Giulești.

disputată, stadionul
Foto : I. MIHAlCA
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SP. 2 
a reu- 
:ute, în 
jrmații 
i. sp. 1 
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în joc 

valoare 
). Iată 
.eului :

2. Șc. 
sp. Sf. 
uj-Na-

I
I
I
I

șovschi (min. 70) din lovitură 
de pedeapsă. U.T.A. : Iorgu- 
lescu — Birău, Kukla, Schepp, 
Gali — Bedea, Domide, Bre- 
șovschi — Cura, Colnic, Uile- 
can. Au mai jucat Enache, Po- 
joni, Giurgiu și Sima. (I. Ioana, 
coresp.).

VULTURII CÎMPULUNG — 
F. C. ARGEȘ 0—2 (0—2). Joc 
frumos, urmărit cu interes de 
aproape 3 000 de spectatori. A 
fost ultima partidă de verifi
care a argeșenilor înaintea de
butului lor în Cupa României. 
F. C. Argeș a utilizat următoa-

rile au fost marcate de Le- 
șeanu (min. 30), cel mai bun 
jucător al Rapidului în acest 
meci, și de Manea (min. 88). 
Iată unsprezecele utilizat de fe
roviari, pe care îi așteaptă, du
minică, un meci greu (cu Poli
tehnica Iași) în Cupa Româ
niei, trofeu aflat, în prezent, 
in vitrina echipei bucureștene : 
Ioniță — Pop, FI. Marin, Gri- 
goraș, Niță — Rîșniță, M. Ste
lian, Angelescu — Leșeanu, 
Neagu, Bartales. Au mal ju
cat I. Nicolae, Stanca, Rontea, 
Manea. In repriza secundă Io-

niță a apărat poarta Abatorului. 
<D. Muraru-Slivna. coresp.).

,.U“ CLUJ-NAPOCA — IN
DUSTRIA SlRMEI ClMPIA 
TURZII 2—3 (1—0). Joc de fac
tură modestă. A reținut atenția 
doar replica bună a oaspeților, 
ale căror atacuri au fost mult 
mai simple și eficace. Golurile 
divizionarilor A au fost mar
cate de Batacliu (min. 20 și 
65). „U“ Cluj-Napoca : Duha — 
Mușat, Pexa, Anca, Furnea — 
Bichescu, Dumitrescu, Cozarec 
— Barbu, Vaczi, Batacliu. Au 
mai jucat Vasiiiu, Hurloi. Lu- 
chescu și Cimpeanu II. Astăzi, 
„U“ Cluj-Napoca va întîlni în
tr-o altă partidă dc verificare 
pe Minerul Cavnic. (I. Lespuc. 
coresp.).

F.C.M. REȘIȚA — GLORIA 
REȘIȚA 4—1 (2—1). Meci cu 
multe acțiuni reușite de ambele 
echipe dar îndeosebi de 
F.C.M. Au marcat : Grigore 
(min. 23), Munteanu (min. 25), 
Tănase (min. 84) și Florea (min. 
90), respectiv Dumitru (min. 
39). F.C.M. Reșița : Ilieș — 
Bojin, Ologeanu, Hergane, Fi- 
lipescu — Grigore, Beldeanu, 
Munteanu — Tănase, Căprioru, 
Florea. Au mai jucat : Con
stantin, Filip, Kiss, Gabel, Bora 
și Jacotă. (D. Plăvițiu, coresp.).

GLORIA BUZĂU — META
LUL PLOPENI 4—1 (1—9). Go
lurile au tost marcate de Stan 
(2), Anghel, R. Ioneseu pentru 
gazde, Manolache pentru oas
peți. (D. Soare, coresp.).

C. S. BOTOȘANI — META
LUL RĂDĂUȚI 4—0 (1—0). Au 
marcat : Savancea (min. 35 — 
autogol), Straț (min. 75), Dinu 
min. 80) și Giosu (min. 88). 
(Th. Ungureanu. coresp.).

C.S.U. GALAȚI — F. C. 
BRAlLA 2—0 (1—0). Păunescu 
(min. 28) și Marinescu (min. 
71) au înscris cele două goluri 
ale gazdelor. (Gh. Arsenic, co
resp. j.

ACTUALITĂȚI

Cu puțin timp în urmă, an
trenorul Valentin Stănescu a- 
firma, printre altele, că acum, 
la Petrolul Ploiești, i-ar trebui 
și un portar bun pentru a pu
tea aborda cu temei promo
varea in prima divizie a țării. 
„De unde să-l iau întrebarea 
fostului conducător tehnic al 
echipei noastre naționale a ră
mas, atunci, fără un răspuns 
concret. Discuția a continuat, 
însă, pe tema lipsei, tot mai 
mult simțită, a unor portari de 
certă valoare. Cum au fost cu 
mulți ani în urmă Zombori, 
Pavlovici sau David. Cum au 
fost, mai de curind, Voinescu, 
Toma. Datcu, Mihai Ioneseu 
sau Adamache. Subliniind și 
faptul că in actuala perioadă 
singura valoare confirmată pe 
deplin — Răducanu — se află 
într-o eclipsă de formă cam 
lungă, „criza" apărătorilor bu
turilor apare și mai acută și se 
resimte peste tot, de jos pînă 
spre vîrful piramidei, pînă la 
echipa națională. Cauzele care 
au generat și continuă să ge
nereze o asemenea stare de : 
lucruri sînt multiple, principala 
părindu-ni-se a fi atenția insu
ficientă acordată de către an
trenori FORMĂRII și, apoi, 
PREGĂTIRII CORESPUNZĂ
TOARE a purtătorilor tricou
lui cu nr. 1. „Noi, la Iași, Ia 
centrul de copii și juniori al 
Politehnicii, bencficiam de o 
pregătire aparte — ne spunea, 
recent, Vasiie Iordache, porta
rul echipei Steaua. Antrenorii 
Birzan, Gross, Justin rezervau 
orc speciale pentru pregătirea 
noastră, a portarilor. Uneori nu 
ne mai simțeam palmele Ia su
tele de șuturi pe care ne pu
neau să le prindem sau să le 
respingem. Nu mai vorbese de 
zecile de 
de starea 
mii...".

Așa au 
nostru 
Costaș, Naște, Pop. Și probabil 
că lașul ne va mai oferi și alte 
asemenea exemple. Din păcate, 
puține sînt „pepinierele" care 
se preocupă de căutarea și for
marea unor portari cu adevă
rat înzestrați. La un moment 
dat s-a vorbit despre organi
zarea unei „școli" de portari 
la centrul Steaua, avîndu-1 ca 
profesor pe Ion Voinescu. Dar 
a fost numai o... idee.

Trebuie subliniat, in al doilea '

plonjoane, indiferent 
terenului sau a vre

apărut în fotbalul 
portari ca Iordache,

rind, faptul că nici antrenorii 
echipelor noastre divizionare 
nu prea dau atenție pregătirii 
portarilor lor. Există o mare 
diferență în instruirea acesto
ra, aproape de la echipă la 
echipă. Foarte adesea se trece 
cu vederea importanța „numă
rului 1“ în ansamblul celor 
„unsprezece". Sarcinile șale de 
joc sînt bine cunoscute, ca de 
altfel și mijloacele pentru a le 
duce la bun sfîrșit. Motiv pen
tru care pregătirea acestuia 
trebuie să fie, de asemenea, 
diferită de a extremei, funda
șului central sau a mijlocașu
lui. Nu spunem prin aceasta 
nici o noutate. Numai că, pre
ocupați de multe alte probleme 
— unele fără nici o tangență 
cu munca lor specifică — teh
nicienii noștri scapă din vedere 
sau nu mai au suficient timp 
la dispoziție în cadrul antre
namentelor pentru pregătirea 
portarilor. Semnificativă ni se 
pare în acest sens afirmația 
portarului de la F.C. Argeș 
(club la care se acordă, totuși, 
atenție promovării unor portari 
buni) Daniel Ariciu : „Doar 
două antrenamente specifice pe 
săptămînă sînt insuficiente pen
tru orice portar, 
tre accidentările 
torează în mare 
cestui fapt, prea 
vederea". Despre același lucru 
ne vorbea, cu un an în urmă, 
și Silviu Iorguleseu, 
de la U.T.A., ajuns 
pregătire deosebită 
zitate . exemplară 
echipa națională, 
cind alții se decid 
la fotbalul de performanță. El 
a beneficiat, însă, de șansa de 
a-1 avea ca antrenor, o bună 
perioadă de timp, pe fostul... 
portar Liviu Coman, așa cum 
Andrei și Răducanu l-au avut 
pe Valentin Stănescu. cum Dat
cu și Uțu au beneficiat de ex
periența lui Traian Ioneseu !

Acum, la Petrolul, Valentin 
Stănescu are nevoie de un por
tar. Ce-ar fi să i se dea pe 
mină una dintre tinerele spe
ranțe, unul dintre aspiranții la 
gloria lui Pavlovici sau Voines
cu ? Enc, Speriatu, Cruce, La- 
zăr, Iordăchescu sînt citeva nu
me. Toți acești tineri și alții, 
talentați ca ei, își așteaptă 
„șlefuitorul".

Iar multe din- 
noastre se da- 
măsură și a- 

ușor trecut cu

, portarul
— printr-o 
Și
la 
să

o serio- 
pînă în 
o vîrstă 
renunje

Laurențiu DUMITRESCU !
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Suporterii fotbalului nu se 
dezmint. Chiar și în această pe
rioadă a pregătirilor, ei au ur
mărit cu mult 
tea echipelor 
Ne-am convins, 
tind scrisoarea 
dent din Brăila, care ne face 
cunoscut un fapt care merită a 
fi publicat.

„Stimată redacție. Mă numesc 
Ion I. Ion, domiciliat în Brăila, 
str. Apolio nr. 56. Aflîndu-mă 
în concediu, la tratament, la 
Sîngeorz-Băi, am avut posibili
tatea să asist la pregătirile efec. 
tuate de către o echipă de fot
bal, mai precis Gloria Bistrița 
din Divizia B. Ca unul care mă 
aflu aproape de fotbal de peste 
trei decenii, care am văzut sau 
am auzit că unii fotbaliști sînt 
indisciplinați, că nu muncesc cu 
pasiune pentru a-și ridica mă
iestria sportivă pe măsura con
dițiilor create, am rămas plăcut 
surprins de comportamentul ge
neral al acestor băieți din Bis
trița. La Sîngeorz-Băi i-am vă
zut pe acești tineri sportivi, pe 
ger și pe zăpadă, cum se pregă
teau într-o disciplină exempla
ră. Mai mult, am locuit cu ei 
în același Ioc și m-a impresio
nat comportarea lor în afara 
orelor de antrenament, arătîn- 
du-se respectuoși, disciplinați. 
Rog redacția să facă publică 
această impresie, care nu este 
numai a mea, pentru a fi un

interes activita- 
și jucătorilor, 
încă o dată, ci- 
unui corespon-

bun exemplu pentru alte for
mații, unele chiar cu nume so
nore, care mai au carențe în 
ceea ce privește disciplina, edd- 
cația".

Desigur, rîndurile corespon
dentului din Brăila onorează e- 
chipa din Bistriță și pe antre
norul ei, Virgil Blujdea. — 
fapt, disciplina, modestia, 
guința au făcut ca această 
mație, fără nume sonore 
mari veleități, să se afle 
tuaimente pe locul 3 în clasa
ment. Cazul nu este însă izolat. 
Multe dintre divizionarele A și 
B de fotbal, aflate In faza pre
gătirilor, au avut o conduită 
corespunzătoare. E de așteptat 
ca aceeași atmosferă de disci
plină, de sportivitate, și, în 
plus, de respect față de adver
sar și public să caracterizeze și 
întrecerea care va începe peste 
puține zile. Și atunci, cu sigu
ranță, alte și alte asemenea a- 
precieri, ca acelea ale cores
pondentului din Brăila, vor o- 
nora pe fotbaliștii noștri, che
mați să-și pună tot talentul și 
priceperea în scopul ridicării 
calitative a fotbalului nostru.

• ȘEDINȚA DE LUCRU CU ANTRE
NORII DIVIZIONARI A. Luni 1 martie, la 
sediul F.R.F., va avea loo o ședință 
de lucru cu antrenorii principali ai 
echipelor din Divizia A. Se vor dis
cuta probleme legate de stadiul pre
gătirilor echipelor înaintea reluării cam
pionatului și se vor face recomandări 
privitoare la conținutul antrenamente
lor în perioada competițională, pre
cum și la programul de pregătire al 
selecțîonabililor.

0 PLENARA ARBITRILOR BUCU- 
REȘTENI. Astăzi, la ora 18,30, în sala 
I.S.B. din str. Berzei 21, va avea j_, 
plenara arbitrilor bucureșteni (din lo
turile republican și municipal), în ve
derea reluării activității oficiale.

0 F. C. BAIA MARE își desăvîrșește 
pregătirile în vederea returului, avînd 
la conducerea tehnică un nou antre
nor. Este vorba despre ion Bartha, fost 
antrenor la Minerul Cavnic, care în 
ultimul timp a activat la centrul de 
juniori din Baia Mare.

5 minute cu Neagu (Rapid)

„ECHIPA NOASTRA VREA SA REALIZEZE

UN PLUS DE VITEZA IN JOC

loc
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un as al volanului i Graham 
Hill.

DUMINICA 29 FEBRUARIE i 
ora 15 — Handbal masculin i 
UNGARIA — ROMANIA (re
zumat); ora 15,35 — Gimnastică 
modernă i demonstrațiile lau- 
reaților concursului internațio
nal pentru „Cupa Interviziunii".

LOTO

De 
sîr- 
for-

Și 
ac-

0 BILETELE PENTRU JOCUL DE 
CUPA RAPID — POLITEHNICA IAȘI, 
care va avea loc duminica, la ora 
14,30, pe stadionul Giulești, se vînd 
începînd de azi pînâ sîmbâtâ. în ziua 
meciului nu se vor vinde bilete la oa
sele stadionului.
• DINAMO JOACA AZI LA BIS

TRIȚA. In drum spre Tg. Mures, unde 
vor susține duminică meciul de cupă 
cu echipa locală A-S.A-, dinomoviștîi 
vor face azi o escală la Bistrița, pen
tru un joc amical cu divizionara B 
Gloria.

0 DUMINICA dimineața, de la ora 
11, pe stadionul Dunărea din Giur
giu, va avea loc intilnirea amicală 
dintre divizionarele B F.C.M. Giurgiu 
ți Metalul București. Va fi o ultimă 
vwificare a celor două formații îna
intea returului campionatului eșalonu
lui secund, care va începe la 7 mar
tie.

0 AZI, PROGRESUL — UNIREA TRI
COLOR. Pe stadionul din str. dr. 
Sto-icovici, Progresul București va în- 
tîlni, intr-o partidă de verificare, pe 
divizionara C Unirea Tricolor. Meciul 
va începe la ora 15,30.

Internaționalul Alexandru 
Neagu este unul dintre cei mai 
vechi purtători ai culorilor Ra
pidului. E motivul pentru care 
l-am abordat, rugîndu-1 să ne 
puncteze citeva dintre preocu
pările actuale ale echipei din 
Giulești.

— Cum s-a pregătit Rapid 
pentru sezonul oficial care în
cepe duminică ?

— Sintem gata să răspundem 
tuturor solicitărilor la care vom 
fi supuși si sper ca, mai ales 
în jocurile cu miză, echipa să 
se situeze la adevăratele oote 
ale posibilităților ei.

— Este o promisiune demnă 
de reținut, dar Rapid are unele 
datorii fată de suporterii săi. 
Nu crezi ?

— E adevărat că jocul nostru 
nu este în concordantă cu tine
rețea echipei. Trecute în revis
tă, fiecare nume în parte — 
Ioniță, FI. Marin, Grigoras. Pet
al, Rîșniță. M. Stelian. Leșea- 
nu. Bartales, ca să mă refer 
doar la aceștia — reprezintă 
oeva.

— Ai dreptate, insă toti cei 
care au jucat in tur. cu mici 
excepții, nu s-au autodepășit 
asa cum era de așteptat. au 
avut dese fluctuații de formă 
sportivă.

— Nu am căderea să-i judec

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IN TOATE AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT SE GĂSESC DE VlNZARE 
BILETE PENTRU TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES-OLIM- 
P1C DIN 29 FEBRUARIE ȘI TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A 

MĂRȚIȘORULUI DIN 2 MARTIE
Ctștlguri în autoturisme, excursii peste hotare și premii în bani. 

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 22 FEBRUARIE 1976
Categoria 1 (12 rezultate) : 16,70 variante a 6.741 lei ; Categoria 2 (11 

rezultate) : 198,20 variante a 630 lei 
variante a 114 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES 
FEBRUARIE 1976

Categoria 3 (10 rezultate} : 1.642,40

DIN 25

FOND GENERAL DE 
GURI: 942.324 lei.

EXTRAGEREA I : 17 9
14

CÎȘTI-

44 5 45

EXTRAGEREA a II-a : 1 35 25 
36 21

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în 
municipiul București de la 4 mar
tie pînă la 26 aprilie 1976 ; în 
tară de la 8 martie pînă la 26 
aprilie 1976 ; prin mandate poș
tale începînd de la 8 martie 1976.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 18 FEBRUA
RIE 1976

Extragerea 1 : Categoria 1 : 1
variantă 10% autoturism Dacia 
1300 : cat. 2: 1 variantă 50% a 
36.864 lei. 1 variantă 25% a 18.422 
lei și 1 variantă 10% a 7.373 lei ; 
cat. 3 : 10.20 a 6.144 lei ; cat. 4 : 
51,65 a 1.213 lei ; cat. 5 : 87,80 a 
714 lei : cat. 6 : 4.179.80 a 40 lei ;
REPORT CATEGORIA 1 1 240.653 

lei.
Extragerea a n-a : Categoria 

A : 2 variante 10% autoturism 
„Dacia 1300“ ; cat. B : 20,50 a 

2.933 lei ; cat. C : 54,75 a 1.098 
lei ; cat. D : 2.445,55 a 60 lei ;
cat. E : 132,95 a 200 lei; cat. F : 
2.964,30 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
521.448 lei.

B :

A :

pe alții. Mi 
pune ca toți 
suri pentru 
în toamnă.

— Atunci, 
bui să demonstreze 
din Giulești in această primă
vară ?

— In primul rind, un plus de • 
viteză în teren, realizabil prin 
joc în adincime. simplu ; mai 
multă îndrăzneală în aborda
rea meciurilor disputate in de
plasare — altădată atu-ul prin
cipal ai echipei ; o permanentă 
întrajutorare în ambele faze, 
apărare-atac.

— Și ar mai trebui ceva...
— O mai mare eficacitate în 

atac. In ceea ce mă privește. 
Știu ce am de făcut, dar asta 
nu rezolvă totul. Rapidul de azi 
are băieți excelenti pentru a 
ciștiga bătăliile de la mijlocul 
terenului. însă el nu mai are un 
Dumitru oare te angaja spre 
gol. nu mai are un coordonator 
de joc ca Dumitriu II. Marin 
Stelian își va asuma acest rol 
în retur. Are calități pentru așa 
ceva. Succesul nu depinde. însă, 
numai de el. ci de noi toți care 
îmbrăcăm tricourile ..alb-visi- 
nii“. Știm că sezonul care vine 
este deosebit de dificil si de 
aceea îl vom aborda cu toată, 
răspunderea.

Stelian TRANDAFIRESCU

se pare că se im- 
să ne facem repro- 
nereușitele echipei

spune-ne ce ar tre- 
formația



De azi la Miercurea Ciuc

CONCURS INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
La start, în premieră: eoneurenți din Australia!

Reprezentanți ai patinajului 
artistic din 9 țări vor evolua, 
începînd din această dimineață, 
pe scena de gheață a patinoa
rului acoperit din Miercurea 
Ciuc, în cadrul unui concurs 
care se situează în centrul a- 
tenției locuitorilor acestui fru
mos oraș transilvănean. După 
cum am fost informați, biletele 
de intrare în patinoar pentru 
toate zilele de concurs au fost 
epuizate încă de la începutul 
săptămînii.

Ieri dimineață, oaspeții, so
siți mai întîi în București, au 
plecat cu un autocar spre locul 
de desfășurare a competiției. 
Este vorba de patinatori și pa
tinatoare din Australia, Bulga
ria, Cehoslovacia, R.F. Germa
nia, Iugoslavia, Polonia, Unga
ria și U.R.S.S., în total 35 de 
sportivi, cărora li se vor ală

tura și 14 patinatori și patina
toare din țara noastră. Dintre 
sportivii oaspeți ne-au fost re
comandați, ca avînd rezultate 
mai bune, Ludwig Jankowski 
(Polonia), Agnes Eros (Ungă 
ria), Vera Burding (R.F. Ger
mania), I. Morgun (U.R.S.S.), 
Michael Passild (Australia), 
Zdenek Dusatko (Cehoslovacia) 
și alții.

Din țara noastră vor fi pre- 
zenți la seniori : Mircea Ion 
Atanasie Bulete, Adnan Geor
gescu, Leonard Azzola, precum 
și Doina Mitricică, Cornelia 
Picu și Gabriela Voita ; iar la 
juniori : Adrian Vasiie, Bogdan 
Kruti, Alexandru Anghel. pre
cum și Irina Nichiforov, Ma
riana Chițu și Tereza Nencu.

Astăzi, începînd de la ora 8. 
intră în întrecere juniorii (fi
guri obligatorii).

La sfirșitul acestei săptămîni

DUBLA iNTlLNIRE DE HANDBAL DINTRE ECHIPELE 
MASCULINE ALE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI

Ieri seara, la cîteva ore după 
încheierea celei de a doua par
tide susținute în compania se
lecționatei Spaniei, reprezenta
tiva masculină de handbal a 
plecat în Ungaria, unde va în
tîlni, în două atractive confrun
tări. formația tării gazdă. Pri-y 
mul meci va avea Ioc vineri 
27 februarie la Miskolc, iar cel 
de-al doilea duminică 29 fe
bruarie la Szolnok.

în vederea acestor două di
ficile dar extrem de utile me
ciuri internaționale de verifi-

care, antrenorii emeriti Nicolae 
Nedef și Oprea Vlase au de
plasat un lot de 13 jucători, din 
care nu lipsesc cunoscuții Penu, 
Gațu. Licu. Birtalan. Kicsid, 
Voina și Cosma.

CONTINUĂ TURNEELE DE TENIS „INDOOR"
® După turneele desfășurate 

în săptămîna trecută, în clasa
mentul Circuitului internațional 
WCT, pe primul loc se află A. 
Ashe cu 545 p, urmat de C. 
Drysdale — 345 p, E. Dibbs, 
V. Gerulaitis, T. Okker—320 p, 
B. Borg — 295 p, B. Gottfried 
— 280 p, D. Stockton — 275 p, 
J. Kodes, R. Ramirez — 265 p, 
I. Năstase — 255 p. Primele re
zultate al turneului de la Rot
terdam, început marți- Laver — 
Thung 6—1, 6—2 ; Smith — 
Borowiak 5—0 (ab), Hrebec — 
Sanders 6—4, 6—4.

© Jucătoarea româncă Flo
rența Mihaî continuă să evo

lueze în grupa principală a 
Circuitului internațional femi
nin de tenis din S.U.A. în ca
drul turneului de la Sarasota 
(Florida), ea a întîlnit-o pe a- 
mericanca Ann Kyomura, în 
fața căreia a cedat cu 4—6, 
6—4, 4—6. Alt? rezultatei Durr 
(Franța) — Marsikova (Ceho
slovacia) 7—6, 1—6, 6—4 ; Go- 
olagong (Australia) — Antono- 
polis (S.U.A.) 6—3. 6—4 .

® Rezultate din campionatul 
european pe echipei Suedia — 
Franța 3—0 ; Anglia — Italia 
3—0; Iugoslavia — R.F.G. 2—1; 
Ungaria — Spania 2—1.

TENISUL ÎN ARENA OLIMPICĂ

HANDBALIȘTII ROMÂNI 

ÎNVINGĂTORI
(Urmare din pag. 1)

în deschidere. selecționata

SELECȚIONATA SECUNDĂ»

EVOLUEAZĂ LA SOFIA

în cursul dimineții de azi a 
plecat la Sofia selecționata se
cundă de handbal a României. 
Vineri și sîmbătă ea va întîlni, 
în capitala Bulgariei, prima re
prezentativă a acestei țâri. An
trenorul emerit Eugen Trofin 
are la dispoziție pentru aceste 
două jocuri un lot cu multe 
elemente tinere, dar și cu cîțiva 
handbaliști mai experimentați, 
printre care Munteanu, Hor- 
nea, Deacu, Boros, Tuse, Ștef, 
Grabovschi.

La Innsbruck, cu prilejul se
siunii Comitetului Internațional 
Olimpic s-a luat în discuție 
cererea Federației internațio
nale de tenis (F.I.L.T.) de 
a fi din nou recunoscută ca 
federație olimpică, iar tenisul 
— ca sport olimpic. După opi
nia președintelui F.I.L.T., Derek 
Hardwick : „Dacă obținem rein
tegrarea, vom putea ajuta efica
ce pe jucătorii amatori să se 
regăsească pe scena internațio
nală. Nutrim chiar speranța să 
fim prezenți la Jocurile Olim
pice de Ia Moscova, în 1980“. 
Răspunsul C.I.O. a fost afirma
tiv.

Vestea recunoașterii „secțiunii 
amatoare" a F.I.L.T. impune 
cîteva precizări.

1. Tenisul este unul dintre 
cele mai vechi sporturi în pro
gramul J.O., pe afișul cărora a 
figurat din 1896 pînă în 1924, 
aducînd în palmaresul olimpic 
nume prestigioase, campioni și 
medaliați ca Suzanne Lenglen, 
Helen Wills-Moody, frații Do
herty, Vincent Richards, Henri 
Cochet, Jean Borotra etc. în 
1927, F.I.L.T. solicită „recalifi
carea ca amatori a unor jucă
tori care s-au lăsat tentați de 
un profesionism prematur", dar 
C.I.O. respinge această cerere 
și, ca urmare, federația inter
zice tenismanilor participarea la 
J.O. de la Amsterdam, în 1928.

secundă a învins reprezentati
va de tineret cu 29—26 (18—9).

★

Primul meci dintre cele două 
formații a avut loc marți după- 
amiază în sala Victoria din 
Ploiești și s-a încheiat cu vic
toria selecționatei române : 
27—20 (16—7). în legătură cu 
această primă confruntare este 
de precizat faptul că antrenorii 
noștri au utilizat multe ele
mente noi, precum și o parte 
din rezervele lotului, fără să 
facă apel la o serie de titulari 
ca Penu. Gațu. Kicsid. Cosma 
și Licu. De asemenea, vom 
sublinia că cei doi portari 
(Munteanu și Orban) au apărat 
fiecare cîte trei aruncări de la 
7 m 1 Iată autorii golurilor : 
Grabovschi (7), Schmidt (5), 
Birtalan (5), Stockl (3), Palko 
(2), Voina (2), Drăgăniță (2), 
Hornea — România, De Andres 
(6), Benovide (3), Andrade (3). 
Pellayo (2). Batzerica (2). No- 
vales (2), Diego, Bordanova — 
Spania.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

FIȘIER

Daca onorurile acordate în
vingătorilor olimpici s-ar răs- 
frînge nemijlocit și asupra 
celor care i-au pregătit pentru 
victorie, atunci cu siguranță că 
lauri s-ar cuveni și antrenoru
lui american 
Acesta are la

Patinaj artistic

REZULTATE DE VALOARE

ÎN CAMPIONATELE OE NATAJIE

ALE R. D. GERMANE '
BERLIN, 25 (Agerpres) — în 

ultima zi a campionatelor de 
natație ale R. D. Germane, des
fășurate în bazin de 25 m, au 
fost înregistrate alte rezultate 
de valoare. în proba femini
nă de 200 m liber, Barbara 
Krause a stabilit cea mai bună 
performanță mondială, cu 
timpul de 1:59,51. Pe locul doi 
s-a clasat Kornelia Enoer, cu 
1:59,89. Ulrike Richter și Karla 
Linke au realizat, de aseme
nea, cele mai bune performan
țe mondiale în probele de 
200 m spate — 2:13,68 și, res
pectiv, 200 m bras — 2:32,42.

Alte rezultate : 200 m mixt 
femei — Ulrike Richter 2:19,65; 
800 m liber femei — Barbara 
Krause 8:45,44 ; 400 m mixt 
bărbați _ Roger Pyttel 4:34,47; 
1 500 m — Rainer Strohbach 
15:42,97.

PE SCURT
ATLETISM a La Leningrad,' 

întîlnirea de tineret U.R.S.S. — 
R. D. Germană s-a încheiat cu 
scorul de 113—110 în favoarea 
oaspeților. V. Kiselev (U.R.S.S.), 
a cîștigat aruncarea greutății cu 
19,61 m, iar L. Franke (R.D.G.) 
a obținut la lungime 7,81 m. a 
Campionatul de cros al Scoției, 
desfășurat la Coatbridge, a fost 
cîștigat de Andy McKean — 
12 km în 34,03.

BASCHET a Prima semifinală 
a „Cupei Koraci" : Jugoplastika 
Split — Sinudyne Bologna 74—83 
(37—38).

CICLISM A A 13-a ediție a 
„Trofeului Laigueglia" s-a în
cheiat cu victoria Italianului 
Franco Bitossi — 16.3 km în 4h 05. 
Roger de Vlaeminck, învingător 
la sprint, a fost descalificat de 
juriu, a Cursa de la Aix-en-Pro- 
vence a fost cîștigată de olande
zul Roy Schuiten, cronometrat pe 
160 km cu 4 h 09:33. a După 
7 etape, în Turul Cubei continuă 
să conducă columbianul Vanegas, 
urmat de compatriotul său Rios 
la 51 sec și cubanezul Arencibia 
la 2:56. Etapa a șaptea (Ciego de 
Avila-Camaguey) a fost cîștigată 
de polonezul Szozda a Astăzi 
începe Turul Sardiniei, care mă
soară 770 km împărțiți în 5 eta
pe. Principalii favoriți ai cursei 
sînt belgianul Eddy Merckx și 
italianul Felice Gimondi.

HALTERE a In concursul de la 
Tula (U.R.S.S.), Valeri Sari a 
stabilit două noi recorduri mon
diale la categoria mijlocie : 
367,500 kg la total și 205 kg la 
„aruncat". Un nou record al lu
mii a realizat și Viktor Lisenko 
(cat. semimijlocie), cu 154 kg la 
„smuls".

HANDBAL a Selecționata Nor
vegiei a întîlnit la Homestrand 
echipa Angliei, pentru prelimi
nariile turneului olimpic, cîștigînd 
cu 41—7 (20—3). Golgeterul for
mației norvegiene a fost Allan 
Gjerde (11 p). în meciul decisiv 
al acestei grupe preliminare, e- 
chipa Norvegiei va întîlni, la 6 
martie, la Poznan reprezentati
va Poloniei, a într-un alt meci, 
la Stockholm ; Suedia — Italia 
33—7 (13—1). a La Santiago de 
Cuba, meciul amical masculin 
dintre formația Lokomotiv Praga 
și selecționata Cubei s-a încheiat 
cu 26—20 (17—14) în favoarea
gazdelor.

PATINAJ VITEZA a Multiatlo- 
nul de la Inzell a fost cîștigat 
de olandezul Hans van Helden, 
cu 168,48 puncte. Pe locurile ur
mătoare : Serghei Riabov
(U.R.S.S.) — 173,809 p și Klaas
Vried (Olanda) — 174.854 p. Re
zultate : 1 500 m — Van Helden 
2:01,78 ; 500 m — Riabov 39.74 ; 
10 000 m — Van Helden 14:59,09. 
în competiția rezervată sprinteri
lor, olandezul Joos Valentijn a 
cîștigat la 500 m — 38.77 și 1 000 m 
— 1:18,02, terminînd pe primul 
loc în clasamentul general, cu 
155,375 p.

SCI-II a în stațiunea La Lenk, 
proba feminină de slalom uriaș 
a campionatelor Elveției a fost 
cîștigată de fosta campioană o- 
limpică Marie-Therese Nadig — 
1:35,24, care a întrecut-o pe prin
cipala favorită, Lise-Marie More- 
rod — 1:36,25, a Proba masculi
nă de coborîre de la San Sircario 
a revenit lui Rolando Thoeni, 
înaintea elvețianului Erwin Joși.

ȘAH a Disputat la Stockholm, 
meciul dintre fostul campion 
mondial Mihail Tal (U.R.S.S.) și 
marele maestru suedez Ulf An
dersson s-a terminat cu 4’/2—3Vi 
tn favoarea șahistului sovietic • 
Campionatul U.R.S.S. rezervat ti
nerilor maeștri a fost cîștigat de 
E. Veșnikov cu 11 p (din 15). 
La ’/j p, pe locul doi, s-a cla
sat S. Palatnik, în timp ce cam
pionul mondial de juniori, Valeri 
Cehov s-a situat pe locul 5 cu 
B‘/j p.

Ruptura a fost definitivă și se 
pare că la crearea ei au con
tribuit și organizatorii turneu
lui de la Wimbledon, care ve
deau în turneul olimpic un con
curent de prestigiu. O tentativă 
anterioară de reconciliere a 
fost respinsă de C.I.O. în 1969, 
la sesiunea sa de la Varșovia.

2. Chiar dacă C.I.O. de astă 
dată a recunoscut F.I.L.T.-U1, 
nu înseamnă că automat tenisul 
devine sport olimpic (deci pre
zent în program). Să reamintim 
în acest sens că C.I.O. recu
noaște și federațiile internațio
nale de badminton, baseball , 
schi nautic, rugby, patinaj pe 
rotile ș.a. — fără ca acestea să 
apară implicit în program. în 
schimb, odată cu recunoașterea, 
tenisul poate figura în pro
gramul unor competiții regio
nale care se desfășoară sub 
egida C.I.O. De exemplu, la 
Jocurile panamericane se soli
cită de mai multă vreme intro
ducerea tenisului. Aceasta ex
plică și apariția tenisului ca 
„sport demonstrativ" la J.O. de 
la Mexico, în 1968.

3. în cazul ideal al reapariției 
tenisului pe afișul olimpic, evi
dent vor fi excluși de la parti
cipare cei aproape 90 de jucă
tori care se află sub contract 
profesionist. în schimb, pentru 
tenismanii care participă la 
turneele cu premii, F.I.L.T. și 
C.I.O. pot găsi un „modus Vi
vendi", similar cu cel aplicat în 
schiul alpin de pildă, acceptind 
ca — în virtutea unor regle
mentări severe — premiile o- 
ferite de diverse firme comer
ciale să fie vărsate federațiilor 
naționale (care vor dispune po
trivit necesităților de susținere 
pe plan sportiv a membrilor 
lor) și cu excluderea reclamei 
comerciale făcută prin publicl- 
tarea directă a sportivului. în- 
tr-o asemenea formulă, nu mai 
este întemeiată temerea că tur
neul olimpic de tenis s-ar re
duce la o întrecere de diletanți.

Victor BANCIULBSCU

(R. D. Germană)
Schi

clubului Traktor Oberwiesen
thal, este antrenat de Gerd 
Hdfer și măsoară 1,84 m în 
înălțime și cîntărește 78 kg.

DOROTHY HAMILL (S. U. A.)

Carlo Fassi. 
activ o perfor-

manță cu totul deosebită, 
reeditîndu-și victoria olimpică 
la o distanță de 8 ani, bineînțe
les prin intermediul elevelor 
sale laureate —- Peggy Fleming 
la Grenoble în 1958 și acum 
Dorothy Hamill la Innsbruck 
în 1976.

Că Dorothy, campioana ulti
melor Jocuri, este o directă 
continuatoare a celeilalte, 
..divina Peggy*, o atestă croni
cile superlative ce i-au fost 
adresate noii „stele" a patina
jului american, Stăpînire per
fectă a tehnicii, dezinvoltură 
intrepidă în efectuarea celor 
mai dificile figuri. Așteptată 
de unii, revanșa sa față de 
olandeza Dianne de Leeuw, în
vingătoare la campionatele 
mondiale de anul trecut, în 
general n-a avut darul să sur
prindă.

S-a născut la 26 iulie 1957, la 
Riverside (Connecticut). Prin
cipalele performanțe: din 1973, 
campioană a S.U.A. ; locuia
— C.M. Bratislava 1973 ; locul 2
— C.M. Munchen 1974 (după 
Christine Errath) ; locul 2 — 
C.M. Colorado Springs 1975 ; 
locul 1 — J.O. Innsbruck 1976.

ULRICH WEHLING
încă înainte 

de ani, Ulrich 
zat o performanță 
rară: alături de Irina Rodnina 
(patinaj artistic), el este sin
gurul sportiv care la Innsbruck 
repetă succesul (și medalia de 
aur) de ia Sapporo ! în acest 
fel. el egalează pe norvegianul 
Johan Grdttumsbraaten, ulti
mul care cîștigase două ediții 
la rînd (1928—1932) proba de 
combinată nordică. La vîrsta 
de 19 ani, Wehling s-a revelat 
la Sapporo ca cel mai tînăr 
concurent care a obținut vreo
dată titlul olimpic în întrecerea 
mixtă de alergare și sărituri pe 
schiuri. De altfel, panoplia sa 
personală este destul de fru
mos ornată: în 1971 — campion 
european de juniori ; în 1974 — 
campion mondial la Falun. 
Acest sportiv de clasă din 
R. D. Germană s-a născut la 
8 iulie 1952 la Halle, urmează 
cursurile universitare, aparține

de a împlini 24 
Wehling a reali- 

olimpicâ

Aseară, la Caen, tn par
cul sporturilor Venoix din 
localitate s-a desfășurat re
turul meciului dintre repre
zentativele olimpice ale 
Franței și Olandei. Intilni- 
rea s-a încheiat cu rezulta
tul de 4—2 (2—0) pentru 
gazde.

Acest joc a avut loc în 
cadrul grupei a 4-a a pre
liminariilor olimpice (zona 
europeană), din care face 
parte și reprezentativa Ro
mâniei. Următorul meci din 
grupă va avea loc la 24 
martie, între reprezentative
le României și Franței.

MECIURI AMICALE. La Al
ger, Iugoslavia a dispus de Al
geria cu 2—1 (1—0), prin punc
tele marcate de Acimovici și 
Ștefanovici, respectiv Ighili ; la 
Nantes, echipa locală a termi
nat la egalitate (1—1), cu Di
namo Kiev.

ÎN TURNEUL PREOLIMPIC, 
la Djakarta (zona asiatică) : 
R.P.D- Coreeană — Singapore 
2—0. Indonezia — Malayezia 
2—1.

MARE SURPRIZA în Cupa 
Angliei (turul 5): Bradford City 
(liga a 4-a) — Norwich (liga 1) 
2—1 ! în sferturi, învingătorii 
vor întîlni pe Southampton (li
ga a 2-a).

ÎN TURNEUL echipelor de 
tineret Nle la Viareggio : Milan 
— Roma 1—1, Napoli — Bar

celona 1—0, Partizan — He- 
emskerk 3—1, Torino — J.S.K.A. 
Sofia 4—2.

SANDRO MAZZOLA (Inter) 
a suferit o întindere muscula
ră, fiind indisponibil mai mul
te săptămîni.

A FOST dată publicității lista 
celor mai buni fotbaliști ai A- 
mericii de Sud din 1975. Iată 
primii clasați : 1. Figueroa
(Porto Alegre), 2. Beto (River 
Plata), 3. Morena (Penarol 
Montevideo).

ÎN CAZUL cînd antrenorul 
vest-german Weisweiller se va 
hotărî să părăsească echipa 
C.F. Barcelona pe care o pre
gătește în prezent, clubul cata
lan este dispus să-l angajeze 
pe Didi, actualmente antrenorul 
formației Fluminense.

BOBBY CHARLTON a fost 
Solicitat ca antrenor oe formația 
greacă Patras. în prezent, fos
tul internațional englez acti
vează ca antrenor și jucător 
în Irlanda.

PENTRU TURNEUL FINAL 
al Jocurilor Olimpice F I.F.A, va 
desemna 24 de arbitri. Dintre 
aceștia cîte unul aparține țări
lor participante, iar restul de 
8 unor țări neutre. Primii ca
valeri ai fluierului au și fost 
desemnați : Kreston (Polonia), 
Winseman (Canada), Rudnev 
(U.R.S.S.), Namdar (Iran), Co- 
rezza (Argentina), Schiller (Aus
tria), Patterson (Scoția), Silva- 
guo (Chile), Velasquez (Colum
bia), Palotai (Ungaria), Miche- 
lotti (Italia), Van der Kroff 
(Olanda).
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