
FUNDAMENT MORAL,
NU INTERESE ÎNGUSTE

ȘI TENDINȚE DE CĂPĂTUIALĂ!
- Stop transferărilor fără deplină justificare!

Intre multe alte orientări și măsuri de însemnătate deosebită 
stabilite, recent, de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a fost subliniată, ca una din principalele cerințe actuale, sarcina 

de a lega mai mult pe sportivi de mișcarea sportivă din localitățile 
in care trăiesc, de a se diminua astfel tendința transferării acesto
ra și de a crește răspunderea lor față de colectivele în care 
activează și pe care le reprezintă în diferite competiții interne și 
internaționale.
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Firește, !NADIA COMĂNECI pe primul 1loc
Se cere, așadar. SA SE IN

STAUREZE O ORDINE DE
PLINA și în acest domeniu, al 
transferărilor, în oare, favo
rizate de unele regulamente eu 
fel de fel de... portițe, anume 
lăsate pentru „cazurile de ex
cepție", dar cel mai adesea de 
atitudini concesive, de abdica
rea de la principii morale bi
necunoscute, plecările dintr-un 
club în altul, dintr-un oraș în 
altul (cu sau fără „carantină") 
au devenit un obicei si chiar 
un mod de viață pentru prea 
multi sportivi.

Dinbr-o maj lungă listă a e- 
xemplelor, din care rezultă că 
iucătorii de fotbal dețin recor
dul transferărilor de la un club 
la altul, îi amintim pe Ion Con
stantin (Dinamo Obor. Dinamo, 
Jiul, Petrolul, Progresul, Sp. stu
dențesc, F. C. Brăila). Narcis 
Coman (Flamura roșie Giurgiu, 
U.T.A.. F. C. Argeș, Dinamo. 
Steaua. S. C. Bacău, S. C. Tîr- 
goviște), Bădin (F. C. Brăila, 
Șoimii Buzău. Petrolul. Uni
versitatea Craiova. S. C. Bacău, 
Jiul). Ciupitu (Metalul Buc., 
Dinamo. F. C. Brăila, Petrolul, 
Universitatea Craiova. Jiul). Si
tuații asemănătoare pot fi. în
să. întîlnite si în alte soorturi: 
voleibalista Florentina Itu (iti
nerar : Luceafărul Brașov — 
Ceahlăul Piatra Neamț — Pe
nicilina Iași — C.S.U. Galati, 
în ... carantină), atletul Alexan
dru Mitrofan (dragoste mai mult 
sau mai puțin statornică pen
tru : Școala sportivă de atle
tism, Centrul atletic universi
tar. Dinamo. Steaua. Rapid ... 
Metalul- și Progresul sint în aș
teptare !). baschetbalistul Se
ver Osaccnco (de la Lie. 35 la 
Dinamo, apoi la Steaua, apoi 
la ICED...), handbalista Victo
ria Amarandei (descoperită și 
crescută la Rapid și-a căutat 
„marea șansă a afirmării" la 
Bacău. în... Diviza B. pentru 
ca. după două jocuri în turul 
campionatului, să se întoarcă la 
clubul bucureștean)

Ne oprim aici și. în locul al
tor comentarii, vom spune doar 
că analiza numeroaselor trans
ferări din diferite sporturi evi
dențiază (desigur, nu in toate

Turneul international de lupte de la Galați

0 UTILĂ VERIFICARE A SPORTIVILOR ROMÂNI
GALAȚI, 2 (prin telefon). — 

Joi dimineața, in Sala sportu
rilor din localitate au început 
întrecerile turneului internațio
nal de lupte greco-romane, Ia 
care participă sportivi din 
R.S.S. Armenia, R.S.S. Gruzină 
.și România. Federația noastră 
de specialitate a înscris în com
petiție pe cei mai valoroși spor
tivi la fiecare categorie de 
greutate, în rîndul lor existînd 
mulți tineri talentați care bat 
la porțile afirmării. Partenerii 
de întrecere ai reprezentanților 
noștri se dovedesc adversari re
dutabili.

în primul tur, la cat. 57 kg 
Mihai Boțilă l-a întilnit pe A. 
Aslaian (R.S.S. Armenia). în- 
tr-o deosebită dispoziție de 
luptă, Boțilă a obținut o vic
torie clară. La aceeași cate
gorie, numai indulgența arbi
trilor a făcut ca N. Horin- 
ceanu să nu fie învins prin 
tuș de juniorul gălățean N. 
Vladimirescu, care l-a menți
nut în pod aproape un minut, 
în final, plusul de experiență 
al lui Horinceanu a făcut ca 
acesta să cîștige la limită, la 
puncte. Și Ion Păun (62 kg) a 
terminat învingător în meciul 
din primul tur în compania 
lui A. Pogoslan (R.S.S. Arme
nia). Cu două tururi de cap și 
două fixări Păun a luat condu
cerea cu 8—2, moment în care 
Pogoslan a fost descalificat 
pentru luptă pasivă. în turul 
următor reprezentantul nostru 
l-a învins la diferență de 
puncte (12—9) pe R. Abramiaș- 
vili (R.S.S. Gruzină). 

cazurile), interese înguste, ten
dințe de căpătuială. practica 
unor „aranjamente" personale. 
Fără îndoială, este vina tutu
ror acelor sportivi care Proce
dează astfel, tineri pentru care 
normele eticii și echității n-au 
devenit încă un mod de viață 
și de comportare. Să nu uităm, 
însă, nici partea de răspundere 
a colectivelor în mijlocul căro
ra aceștia activează, a cadre
lor care i-au pregătit si — nu 
în cele din urmă — a cluburi
lor și. uneori, a federațiilor, 
învestite, după cum se știe, cu 
sarcini importante in organiza
rea si desfășurarea cu eficien
tă a procesului educational în 
rindurile sportivilor de perfor
manță. Uneori se intimplă ca 
tocmai aceste foruri sportive să 
încurajeze practica transferări
lor neîntemeiate, sub pretextul 
că acestea asigură îndeplinirea 
sarcinilor privind marea per
formanță Este adevărat că. în 
această direcție, s-au produs. în 
ultima vreme, evidente schim
bări de mentalitate, munca de 
selecție și pregătire a proprii
lor cadre de sportivi fiind așe
zată în prim-planul preocupă
rilor, dar. de exemplu. în sec- J 
tiile de hochei pe gheată de la 
Steaua și Dinamo, în cea de 
box de la Steaua etc. practica 
transferărilor, a aducerii unui 
mare număr de sportivi din di
ferite centre ale tării a rămas 
modalitatea principală de a a- 
sigura „valoarea performante
lor". Ne amintim, de aseme
nea. că după campionatele 
mondiale de canotaj de anul 
trecut a urmat un val de 10—15 
transferări, unele ducînd la im
portante scăderi valorice în ac
tivitatea sportivilor respectivi. 
A surprins, desigur, și faptul că 
echipa de handbal Universitatea 
București, recunoscută ca o forr 
matie cu foarte bune rezultate 
în creșterea, formarea și pro
movarea de jucători, a adoptat 
și ea comoda soluție a transfe
rărilor, completîndU-și efectivul 
cu sportivi de la Steaua. Di-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Ștefan Rusu (68 kg), după 
ce l-a învins prin descalificare 
pe colegul său, C. Virtosu, în 
turul doi l-a întilnit pe E. 
Maciadze (R.S.S. Gruzină), în 
compania căruia a realizat u- 
nul dintre cele mai frumoase 
meciuri ale zilei. Surprins cu 
un tur de cap la începutul pri
mei reprize, sportivul nostru 
trece prin pod, este condus cu 
2—0. Imediat el reușește insă 
o fixare și reduce din punctaj 
(2—1). Maciadze încearcă un 
nou salt, dar concurentul nos
tru, atent, il contrează, ii fi

NOI COMPETIȚII INTERNAȚIONALE 

ALE GIMNAȘTILOR NOȘTRI FRUNTAȘI
în zilele următoare, gimnas

tele și gimnaștii noștri vor lua 
noi starturi internaționale.

ÎN CURSUL ZILEI de ieri 
a plecat spre Berlin echipa re
prezentativă masculină a Româ
niei pentru întîlnirea cu selec
ționata R. D. Germane. Meciul 
este programat duminică în o- 
rașul Cottbus, și urmează a se 
desfășura numai cu exerciții li
ber alese. în absența lui Dan 
Grecu, care continuă să fie in
disponibil, echipa noastră va 
fi' alcătuită din următorul lot : 
Sorin Cepoi, Ion Checicheș,

PRIMII 10 SPORTIVI ROMÂNI
Al ANULUI 1976 CLASAMENTELE ASOCIAȚIEI

PRESEI SPORTIVE ROMÂNE
Asociația presei sportive ro

mâne a realizat și în acest an 
tradiționala anchetă pentru sta
bilirea celor moi buni 10 spor
tivi români și de peste hotare 
în anul 1976.

Alegerea a fost, în același 
timp, și ușoară și dificilă. Ușoa
ră pentru că reputația Nadiei 
Comăneci și alegerea ei de că
tre toate anchetele internaționa
le de pînă acum ca cea mai bu

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI
1. NADIA COMĂNECI gimnastică
2. Vasile Diba caiac-canoe
3. Teodora Ungureanu gimnastică
4. Simion Cuțov box
5. Gheorghe Megelea atletism
6. llie Năstase tenis
7. Mircea Simon box
8. Gheorghe Berceanu lupte
9. losif Tismănar popice

10. Gh. Danielov — Gh. Simionov caiac-canoe

CELE MAI BUNE 10 SPORTIVE ALE LUMII
1. NADIA COMANECI (România) gimnastică
2. Kornelia Ender (R. D. Germană) inot
3. Irena Szewinska (Polonia) atletism
4. Tatiana Kazankina (U.R.S.S.) atletism

5. Roși Mittermaier (R. F. Germania)
6. Chris Evert (S.U.A.)
7. Annegret Richter (R. F. Germania)
8. Nelli Kim (U.R.S.S.)
9. Ulricke Richter (R. D. Germană)

10. Teodora Ungureanu (România)

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI

schi 
tenis 
atletism 
gimnastică 
înot 
gimnastică

Al LUMII
1. ALBERTO JUANTORENA (Cuba) atletism
2. Lasse Viren (Finlanda) atletism
3. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) gimnastică
4. John Naber (S.U.A.) înot
5. Bruce Jenner (S.U.A.) atletism
6. Franz Klammer (Austria) schi
7. Bjorn Borg (Suedia) tenis
8. Howard Davis (S.U.A.) box
9. Jacek Wszola (Polonia) atletism

10. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) haltere

CALIFICATIVE MICI, CARTONAȘE MULTE!
Pe marginea jocurilor etapei a 15-a a Diviziei A de fotbal

Desigur că se pot face spe
culații de clasament. în urma 
acestei etape, a 15-a, cu înfrîri- 
gerea neașteptată a liderului și 
apropierea de el a unui pluton 
compact avînd o structură ori
ginală : Universitatea Craiova, 

xează in. pod luind conducerea 
la puncte cu 4—2. Dominat in 
continuare cu autoritate Ma
ciadze primește avertismentul 
descalificării. La cat. 74 kg. A- 
drian Popa a fost învins deta
șat (16—1) de către A. Koti- 
kian (R.S.S. Armenia). în me
ciul cu M. Lejava (R.S.S. Gru
zină) multiplul nostru campion 
la cat. 82 kg, Ion Enachc a 
fost surprins cu un tur de 
cap la marginea saltelei și n-a 
mai putut scăpa de infringcrc 
prin tuș.

Mihai TRANCĂ

Mihai Borș, Nicolae Oprescu. 
Radu Branea, Adrian Geor
gescu, Liviu Mazilu.

VINERI ȘI SÎMBAtA, la 
Moscova, va avea loc „Cupa 
Interviziunii", la gimnastică rit
mică. Țara noastră va fi re
prezentată de Rodica Mazilu și 
Rozica Popescu.

• Tripla noastră campioană 
olimpică, Nadia Comăneci, va 
fi prezentă în zilele de 14 și 
15 decembrie la Londra la fes
tivitatea televizată în cadrul 
căreia îi va fi înminată distinc
ția decernată de B.B.C., acor

nă sportivă a lumii în anul 1976 
a eliminat o dificultate de prim 
ordin. Grea s-a dovedit selecția 
celorlalți sportivi români, deoa
rece nu mai puțin de 48 de spor
tivi români (inclusiv aceia din 
echipele medaliate) sint dețină
tori de medalii olimpice la 
Montreal. Dintre toți aceștia au 
fost aleși 10, criteriile fiind per
formanțele, dar și popularitatea, 
astfel că printre ei se numără 

outsider declarat, Steaua, șovă
ielnică de-a lungul competiției, 
Jiul și apoi U.T.A.. adică două 
echipe care debutaseră îngrijo
rător de slab. Se mai poate a- 
minti, bineînțeles, și „îngheța
rea" subsolului clasamentului, 
cu toate cele trei „moldovene" 
plasate în zona retrogradării, cu 
atit mai mult cu cît echipele de (Continuare în pag. 2-3)

Minutul 70 a adus echipei Steaua 
egalarea. Dumitru (în prim plan) 
a reluat cu capul balonul centrat 
de Troi și mingea se va opri în 
plasa porții lui Naște. (Fază din 
meciul Steaua, — Politehnica Iași, 
2-1) Foto : I. MIHĂICA 

dată celei mai bune sportive a 
anului.

• în „Cupa capitalelor”, tra
dițională întrecere a tinerilor 
gimnaști și gimnaste din țările 
socialiste, selecționata feminină 
a orașului București s-a clasat 
pe locul II cu 176,05 p. după 
echipa orașului Moscova, cu 
184,60 p. Roxana Cîrciumaru 
(Șc. sp. nr. 2) a ocupat locul I 
la bîrnă (cat. pînă la 14 ani) ; 
Marinela Vlădărău (CI. sp. șc. 
Buc.) s-a clasat pe locul II la 
bîrnă, pe locul III la sol. să
rituri și la individual compus 
(cat. peste 16 ani). 

neolimpici, ca llie Năstase, fina
list la Wimbledon și Forest HiR» 
și popicarul losif Tismănar, cam
pion și vicecampion mondial, 
campion european în 1976.

Clasamentele internaționale, 
feminine și masculine nu au 
produs dificultăți. Rezultatele 
anchetelor nu diferă mult una 
de cealaltă. A.P.S. a considerat 
insă că Teodora Ungureonu 
poate ocupa un meritat loc 10.

pe locurile 16 și 17 (Politehnica 
Iași și S. C. Bacău) atacă eta
pa viitoare tot în deplasare. Dar 
nu ierarhia de moment ni se 
pare esențială. Ci momentul 
actual al fotbalului nostru, ilus-

lon CUPEN

CAMPIONATUL DE P010
SE ÎNCHEIE

LA CLUJ-NAP0CA
Ultimul act al campionatului 

national de polo — manșa se
cundă a turneului final — este 
programată începînd de astăzi 
și pînă duminică în bazinul a- 
coperit din Cluj-Napoca. Lide
rul clasamentului. Rapid Bucu
rești, abordează acest turneu cu 
un avans hotărîtor de 4 puncte 
care — în mod practic — îi asi
gură titlul de campioană.

RAPID 12 10 2 0 87- 31
Dinamo 12 8 2 2 77- 45
Voința 12 3 0 9 58- 80
C.N.U. 12 1 0 11 41-107
Programul întrecerilor : a

tăzi. de la ora 17 : C.N.U. — 
Dinamo și Voința Cluj-Napoca
— Rapid ; sîmbătă. de la ora 
17 : C.N.U. — Rapid și Voința
— Dinamo ; duminică, de la 
ora 10 : Voința — C.N.U. si Ra
pid — Dinamo.



CE VALOARE AU NOII CAMPIONI DE BOX? Campionatele nafionale de țah ^\\\\\\\\\\\\\\\\\V
I

• S-au remarcat cițiva tineri de certă perspectivă: N. Stoenescu,
I. Dragomir, I. Mantu, Gh. Simion, V Cicu, V. Vrînceanu

ÎNAINTEA FINIȘULUI % VR

Turneul final al campionate
lor naționale individuale de 
box pe anul 1976 a însemnat 
o trecere în revistă a poten
țialului pugilismului din țara 
noastră. Cu cîteva excepții — 
Simion Cutov, Dumitru Cipere, 
Niță Robu — pe ringul din Pa
latul sporturilor și culturii au 
evoluat cei mai buni boxeri ai 
tării, care și-au disputat cu ar
doare cele 11 centuri de cam
pioni.

în rîndurile ce urmează vom 
încerca să apreciem valoarea 
cîștigătorilor campionatului in
dividual, precum și a celor din 
imediata lor apropiere.

Categoria semimuscă a avut 
—• de-a lungul anilor — cite 
un mănunchi valoros de boxeri, 
cum are și acum. Dar, ca și în 
alți ani. nici unul dintre cei 
actuali nu prezintă o garanție 
certă pentru viitoarele compe
tiții de amploare. Campionul 
Teofil Ghinea (Steaua), deși 
cu doi ani în urmă se anunța o 
mare speranță, n-a realizat în
că saltul valoric așteptat. Dar. 
alegînd între Teofil Ghinea, 
Alexandru Turei sau Remus 
Cozma, specialiștii pot găsi o 
soluție mulțumitoare, cel puțin 
pentru campionatele europene 
de anul viitor.

La categoria muscă, Ibrahim 
Faredin (Farul) pare, prin re
tragerea lui Constantin Grues- 
cu. campionul fără contracandi
dat în echipa națională. Cîști- 
gînd pentru a patra oară con
secutiv tricoul, el a făcut do
vada calităților sale de tehni
cian. cu un excelent joc de pi
cioare. Sporirea frecvenței lo
viturilor poate face din Faredin 
o „muscă" de certă valoare in
ternațională. în imediata sa a- 
propiere se află și finalistul 
Teodor Dinu (Dinamo), în evi
dent progres, 
Robu. absent 
treceri.

O categorie 
tați pare a fi

precum și Niță 
de la aceste în-

fără mari velei- 
cea de 54 kg —

„cocoș”. Actualul campion, Iu- 
seim Memet (Farul) a progre
sat mult
pregătire atentă poate duce la 
creșterea potențialului său de 
luptă și imbogățirea bagajului 
tehnico-tactic. La această ca
tegorie un element de certă 
perspectivă : Nicolae Stoenescu 
(A.S.A. Cluj-Napoca). înalt, cu 
alonjă respectabilă și o bună 
tehnică, el poate înregistra sal
tul valoric care să-I propulseze 
in arena internațională.

Campionul categoriei pană, 
Marian Lazăr (Rapid), prin 
frecvența loviturilor și viteza 
execuției este, deocamdată, 
singurul in măsură să asigure 
o reprezentare notabilă in par
tide internaționale. Gh. Ciochi
nă n-a confirmat nici o clipă 
așteptările, iar FI. Zamfir și 
Titi Tudor sînt încă neformati 
pentru marile confruntări.

La categoria semiușoară, un 
campion nescontat : Ion Mantu 
(Steaua) — element dotat, 
care trebuie urmărit cu mai 
multă atenție. Dar, la această 
categorie există cel mai valo
ros pugilist român, Simion Cu
tov. Un alt element de certă 
valoare ni se pare a fi Ilie 
Dragomir, care poate realiza 
mari progrese.

Liderul categoriei ușoară 
este Calistrat Cuțov (Dinamo), 
un boxer complet, cu o mare 
varietate în acțiuni și multă 
experiență internațională, ră- 
mînînd. deocamdată, fără con
tracandidat în echipa naționa
lă. Ion Budușan (Metalul Bucu
rești), finalistul actualei ediții, 
a înregistrat o creștere eviden
tă în valoare, iar victoria 
asupra lui Paul Dobrescu 
fost indiscutabilă. Este 
semnalat 
de mare 
Simion.

Printre 
la „semimijlocie' 
tehnicieni redutabili, în frunte 
cu tînărul campion Vasile Cicu

in ultima vreme. O

sa 
a 

de
i Iui 
indiscutabilă.

și prezenta unui tinăr 
perspectivă. Gheorghe

primii patru clasați 
i“ se află trei

JUBILEUL POLICLINICII PENTRU SPORTIVI
DIN TIMIȘOARA

înființată în urmă cu 25 de 
ani. Policlinica județeană pen
tru sportivi din Timișoara se 
prezintă azi eu frumoase rea
lizări : peste 200 000 de tineri 
supravegheați medico-sportiv, 
peste un milion de consultațil- 
tratamente, între care 75 la sută 
cu caracter profilactic, zeci de 
mii de broșuri de educație sani
tară editate, peste 300 de lucrări 
cu caracter aplicativ, înființarea a 
cinci cabinete medico-sportive de 
baze în 1975, astfel incit o trei
me din cadrele policlinicii iși des
fășoară activitatea nemijlocit la 
locul de pregătire a sportivilor. 
Printre rezultatele remarcabile ale 
acestei unități se înscrie scăderea 
numărului de scutiri de la orele 
de educație fizică a elevilor, de 
la 16 la sută în 1964 la 3 la sută 
In 1976, ceea ce s-a obținut prin
tr-o dirijare diferențiată a elevi
lor și studenților deficitari fizic.

Este de notat faptul că unele ca
dre ale policlinicii au fost coop
tate în organisme internaționale 
(dr. Titus Petroviei) și națio
nale. prin activitatea sa policli
nica a contribuit la introducerea 
gimnasticii în producție în nume
roase înti-eprinderl timișorene. In 
prezent, policlinica reunește opt 
cabinete de specialitate care des
fășoară nu numai o activitate ju
dețeană, dar ajută si cadrele din 
județele limitrofe în domeniul 
sportului de performanță.

Felicitînd călduros pe toți 
brii colectivului cu prilejul 
leului, sîntem convinși că 
moment important în viața
tuției medicale timișorene va în
semna un nou imbold pentru ridi
carea calității muncii medico- 
sportive în domeniul sportului de 
masă și de performanță din țara 
noastră.

mem- 
jubi- 
acest 
insti-

(Dinamo). El este bine secon
dat, ca valoare și cunoștințe 
tehnice, de Ion Vladimjr (Di
namo) .și Carol Hajnal (Stea
ua).

La mijlocie mică, în afara 
campionului Vasile Didea (Di
namo), s-a remarcat tînărul 
Dumitru Petropavlovschi. Sal
tul valoric realizat de rapidist 
in ultima vreme ne dă spe
ranțe.

Categoria mijlocie se bazea
ză — ca de obicei — tot 
Alee Năstac (Steaua), care în
că nu are contracandidat 
credem, poate aspira la 
lauri în competițiile de anver
gură. Speranțe se pot pune și 
in V. Szilaghi (Tehnofrig Cluj- 
Napoca).

Satisfacții deosebite am avut 
la categoria semigrea. Prin mo
dul cum a evoluat, tînărul 
campion Valentin Vrînceanu 
(Dinamo) se anunță ca un mare 
talent, care poate aspira Ia 
consacrarea internațională. Po
sesor al unei tehnici corespun
zătoare și al unor lovituri pu
ternice, el a scos din luptă 
boxeri bine cotați, cum sînt 
Costică Dafinoiu (B. C. Brăila) 
și Vasile Croitoru (Steaua).

Categoria grea este dominată 
autoritar de vicecampionul o- 
limpic Mircea Simon (Dinamo), 
recunoscut și pe plan interna
țional.

Putem 
valoarea 
duali ai 
cată, 
nerii au înregistrat frumoase 
salturi calitative ineît printr-o 
bună pregătire pot aspira la 
frumoase succese internaționale.

pe

și, 
noi

spune că. în general, 
unor campioni indivi- 
anului 1976 este ridi- 

iar la unele categorii ti- 
au

P. IOVA-N 
T. MIHAI

LA

FINALA
„CUPEI TINERETULUI-

IRÎNIÂ PENTRU IINLRII
DIN MEDIUL SĂTESC

în zilele de 4 si 5 decembrie, 
’noua sală a sparturilor din Sf. 
Gheorghe (județul Covasna) va 
găzdui ultimele finale ale „Cu
pei tineretului", ediția de vară: 
cele de trîntă, rezervate tine
rilor din mediul sătesc.

Competiția, organizată de către 
C.N.E.F.S.. U.T.C. si U.N.C.A.P., 
a angrenat pe parcursul etape
lor de masă (pe comune si cen
tre de comune) zeci de mii de 
tineri săteni. Simbătă si du
minică. în finalele de la Sf. 
Gheorghe. vor participa 240 de 
tineri campioni județeni la 6 
categorii de greutate.

Numeroasele întrerupte (în 
poziții complicate, greu de a- 
prcciat). precum și faptul că 
jucătorii au susținut — din mo
tivele cunoscute — un număr 
inegal de partide, au făcut ca 
situația să fie neclară în cla
samentul finalei campionatului 
național masculin de sah de la 
Timișoara. Ea rămîne. în con
tinuare, așa acum cînd au mai 
rămas de jucat 
care programează 
întilniri decisive.

Runda a 13-a a 
tivă, înregistrîndu-se trei 
zultate decise : Stanciu — 
riescu 1—0. Radovici — Pavlov 
I—0, Ott — Ciocâltea 0—1. Res
tul remize : Șubă — Griinberg, 
Kertesz — Ilijin. Gheorghiu — 
Voiculescu.

întreaga zi de ieri a fost a- 
fectată întreruptelor. Două punc
te a înscris Biriescu, învingă
tor în fata lui Bondoc si Un- 
gureanu. Gheorghiu a cîștigat 
la Griinberg iar Ungureanu la 
Botez. Remize au fost partide
le Stanciu — Ilijin. Ciocâltea 
— Kertesz și Radovici — Ott.

După amiază, Ghindă a ciști- 
gat la Botez. Partida Șubă —

patru runde, 
mai multe

fost mai ac- 
re- 
Bi-

Ciocâltea s-a întrerupt din 
după... 12 ore de joc ! în întîl- 
nirea Ilijin — Gheorghiu, ar
bitrii au consemnat (conform 
regulamentului) înfrîngerea lui 
Gheorghiu, care depășise timpul 
in momentul efectuării celei 
de-a 40-a mutări.

CLASAMENTUL : Ghindă 9-4 
Ungureanu 8—4, Biriescu 7—4, 
Ciocâltea 6*/2—4'/2 (1), Gheorghiu 
6*/2—4'/2, Radovici, Ilijin 6—5. 
Stanciu 6—6, Voiculescu, Ker
tesz 5’/j—5‘/2, Griinberg, Botez 
5—6, Șubă 4—6 (1), Ott 2,/a—8'/2 
Bondoc 2—9.

nou

5

★
Neamț, in finala 
consemnat remi- 

întreruptă a run-

La Piatra 
feminină, s-a 
za în singura 
dei a 10-a partida Teodorescu 
— Chiș.

După o zi de odihnă, parti
cipantele abordează finisul (ul
timele 5 runde), ordinea în 
clasament fiind următoarea :

1. Makai 8, 2. Polihroniade 
7‘/,_ 3. Bogdan 6‘/2. 4—5. Chiș. 
Jicman 6, 6—8. Teodorescu, Ne- 
chifor. Gogâlea 5*/2, 9—10. Nu- 
țu. Kantor 5. 11—12. Răducanu. 
Mureșan 4*/2. 13. Ilie 4. 14. Rei- 
cher 3. 15. Perevoznic 2'/2. 16. 
Cabariu 1 punct.

rE SPORTURILE'____ :_ *_ ___ *_______ _
OACCUCT TURNEU interna- 
twuntl ȚIONAL IN CAPITALA. 
Luni, marți ți miercuri se va desfă
șura, în sala Olimpia din Bucu
rești, un turneu internațional Ia care 
iau parte echipele fem-in-ine Olim
pia. P.T.T., Lotul de tineret oi Capi
talei și Selecționata orașului 
Wroclaw. în prima zi au loc par
tidele (de la ora 17) ; Lotul de ti
neret — P.T.T., Ol-i'mpia — Selecțio
nata Wroclaw.

ÎNOTLA BERL,N sa desfășurat
1 tradiționala întifoire amicală 

dintre selecționatele de copii ale 
orașelor Berlin și București. Sportivii 
români au avut o frumoasă compor
tare cîștigînd întîfoirea cu scorul de 
167—123. Cele moi bone rezultate : 
Andrea Steriu 2:22.2 — 200 m liber; 
J rinei Pănulescu 2:34,2 — 200 m 
delfin (rec. fete categ. B) ; Maria 
Măglcșu 65,8 — 100 m liber ; Maria
na Para-schiv 3:00,1 — 200 m bras ; 
Ir. Pănulescu 1:10,4 — 100 delfin 
(rec. fete categ. B) și 2:36,1—200 m 
mixt (rec. fete categ. B).

TENSS ____
DE MASA o°le
tuiul pe
Gloria Buzău — 
Craiova 8—9 și Șc. sp. 
Metalurgistul Cugir 6—3 ___ _ _
DUMINICA, partide de mare interes, 
unele decisive pentru rămînerea în 
divizie : la Buzău, Rm. Vîlcea, Odor- 
hei și Craiova. • LA ETAPA FINALA 
a corn pi oftatul u-i __
concursul 1, băieți : 1. Eugen Barca 
($c. sp. Craiova), 2. Sever Naidin 
(Șc. sp. Craiova), 3—4. Iosif Bohm 
(C.S.M. Cluj-Napoca) și Dănuț Ba
dea (Gloria 
Simona Petrescu 
Veronica Petrini
Gabriela Kadar . „
Valeria Postolache (C.S.M. 
poca). • IERI A PLECAT la Paris 
Maria Alexandru, pentru a participa 
la campionatele internaționale 
Franței (3, 4, 5 decembrie).

IN MECIURILE RES- 
ultimei 

ca m p io na - 
la bateți, 

Univers) batea 
Craiova — 
la fete. •

echipe,

re pu b liccn -sen io ri,

Buzău) ; fete : 
(Gloria Buzău).

($c. sp. nr. 1), 3—4. 
(Metalung. Cugir) și

Ciuj-Na-

1.
2.

în luna cadourilor frumos cadou

0 EXCURSIE
DE NEUITAT

PENTRU
PETRECEREA

REVELIONULUI
1977

inițiativaÎNTREPRINDEREA de
HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

O 40 de programe

# 40 de variante

® 40 de posibilități

TURISM,

VA OFERĂ

CORESPONDENȚI î I. Fe- 
teanu, T. Siriopol, M. Avanu, 
C. Gruia. I. PAuș. I. Vlad, I. 
Ionescu, V. Săsăranu și D. 
Moraxu-Slivna.

Primii solicitanți, sînt primii beneficiari I
Evitați aglomerația ultimelor zile, procurindu-vă din timp 

bilete de la filialele de turism din Bd. Republicii nr. 4 
și 68 și Bd. N. Bălcescu nr. 35.

• SUB GENERICUL „Cupa 
textilistelor* s-a desfășurat în 
județul Argeg o mare compe
tiție polisportivă, la care au 
participat 4000 de fete, în faza 
de masă, gi 200 de concurente 
la etapa județeană. Trofeul a 
revenit asociației sportive Bi
zonul Pitești. „Cupa textilis- 
telor“, organizată de Consiliul 
județean al sindicatelor, a cu
prins întreceri la handbal, vo
lei. cros, tenis de masă și 
șah • S-A ÎNCHEIAT com
petiția dotată cu „Cupa 
anilor 1“ la Universitatea din 
Galați. La confruntările de vo
lei, handbal gi baschet au 
luat parte peste 30 de echipe, 
evidențiindu-se, în primul 
rind, formațiile facultăților de 
chimie, mecanică și educație 
fizică A „CUPA ȘCOLARU
LUI* la volei, ce a avut loc 
la Tîrgoviște, din 
inspectoratului școlar, a reve
nit Școlii sportive nr. 1, cea 
mai bună echipă din cele gase 
care au luat startul. • IN 
CINSTEA „ZILEI TIPOGRA
FILOR*, care se sărbătorește 
la 13 decembrie, A.S. Poligra
fia Brașov a organizat con
cursuri la tenis de masă, săli 
și tir. La șah $i tenis de ma
să s-au întâlnit reprezentanții 
Poligrafiei cu cei ai asocia
ției Timpuri noi. scorul fiind 
favorabil tipografilor cu 3—1 
la șah, iar la tenis de masă 
ei au cedat cu 1—4. La tir, 
trofeul a revenit linotipistului 
Augustin Gherman. • NU
MEROȘI ȘAHIȘTI din Tg. 
Mureg au participat timp de 
aproape două luni la o am-

plă întrecere pentru obținerea 
n-ormelor de clasificare. Nor
ma de categoria I a fost ob
ținută de L. Orban, B. Mi- 
klosi, M. Ercselyi (toți de la 
ILEFOR), I. Szakacs (IMATEX) 
și T. Victor (C.S.U.). • LA
ȘANTIERUL HIDROENERGE
TIC Rlu Mare Retezat s-a 
constituit recent asociația 
sportivă Energia-Brazi, care 
va avea secții de fotbal, volei, 
tenis de masă și sah. o TEH
NICIANUL STOMATOLOG, 
Constantin Mitrea din stațiu
nea Govora, deține de mai 
bine de 15 ani funcția de pre
ședinte al asociației sportive 
Sănătatea Govora. Printre re
alizările A.S. Sănătatea — con
dusă de inimosul activist ob
ștesc — figurează și aceea a 
cîștlgării pentru a cincea oa
ră consecutiv a competiției 
polisportive „Cupa stațiuni
lor*. • PRIN GRIJA condu
cerii Școlii generale nr. 11 
din Baia Mare si a comite
tului de părinți, această uni
tate de învățămînt va fi do
tată cu o frumoasă sală de 
gimnastică. • „TROFEUL IL
FOV* la cros și-a desemnat 
duminică cîștigătorii. Dintre 
cei opt atleți clasați pe pri
mele locuri pe categorii de 
vîrstă în concursul care a 
avut loc în pădurea pustnicu 
de la marginea BucureștiuJul 
amintim pe Maria Toader 
(Buftea), Maria Marin (corn. 
Ion Roată), Marin Pănoiu 
(Giurgiu) și St. Ion (Periș).

t/m ri LA BAIA mare, steaua 
VULPI A |NV|NS pE EXPLORĂRI I 
Partida restanta dintre divizionarele 
A masculine Explorări B. Mare și 
Steaua, desfășurată în fața o circa 
3 000 de spectatori, a dat loc unei 
surprize mai puțin previzibile. în
deosebi după eșecul suferit recent 
de bucureștenî la Timișoara. Elevii 
lui Aurel Drâgan au avut, la Boia 
More, o comportare foarte bună, 
cauzind prima infrîngere formației 
locale Meciul s-a caracterizat prî-n- 
tr-o dispută dîrză, pe alocuri spec
taculoasă, cu numeroase inversări de 
situații 
Steaua..
setul II . _ 
Steaua etc.). Victoria ou 3—2 (—13, 
12, 7, —5, 8) realizată de Steouo 
este pe deplin meritată. (V. SASARA- 
NU-coresp.).

(setul I : 10—3 pentru 
15—13 pentru Explorări ; 
8—2 Explorări... 15—12

I

Timp ( 
mărit 
pentru ț 
unui tit 
la o fa 
Mi s-a 
mos ca 
care im 
desjțe 
duminici 
duminici 
acela — 
in ce î 
stanțial,

Trăim 
dau pe 
breze p 
iatu“ - 
ma, afl 
intimide 
căci „l 
de mul 
și nu 
cepta 
mei — 

ru 
Lumea 
mura 
rea-i c< 
ginerul 
duia ci 
răpi, ț
ras, si 
la căul 
casă, g 
tail. „ 
care Sj 
munte, 
moare, 
ofuscat 
gerări 
„arta" 
sedent 
dar n 
săptăn 
nu te 
centuQ 
roare 
lămuri 
rucsac 
simți 
prost. 
Munte 
bine 
chiar 
După 
înarip
rat, s 
perec

I

•xwwwxw^

FUNDAMENT NORA
(Urmare din pag. 1)

namo si ... IE E. Minaur Baia 
Mare.

Știm că aproape nu există 
caz în care să nu se aducă. _in 
replică, 
rește. 
tă cu 
cerut 
fectiv 
pclor 
serios fundament moral $1. in 
același timp, slujește sarcina de 
reprezentare cu cinste si dem
nitate a sportului românesc in 
arena internațională, nimeni nu 
poate avea obiecții. Dar, nu des
pre asemenea situații — care, 
de altfel, justifică întregul sis
tem al transferărilor — este 
vorba, ci, dimpotrivă, despre 
cele care se bazează pe false 
motivații etice și sociale si ca
re, privite cu credulitate sau, 
uneori, intenționat încurajate, 
fac să crească numărul „păsă
rilor călătoare" în activitatea 
sportivă de performantă.

Spre satisfacția noastră, a tu
turora. ASEMENEA STĂRI DE 
LUCRURI NU AU FOST ȘI 
NU SÎNT CARACTERISTICE 
SPORTULUI ROMANESC. I- 
mensa majoritate a sportivilor 
de performantă, mari campioni, 
laureați ai Jocurilor Olimpice, 
ai campionatelor mondiale si 
europene, ale căror nume sînt 
cunoscute și prețuite pe toate 
meridianele lumii, au făcut.

„motive obiective". Fi- 
atunci cînd acestea exis- 
adevărat. cînd transferul 
sau realizat contribuie e- 
la creșterea valorii echi- 
de club, se sprijină pe un

de-a lui 
dovada 
rii lor 
puterii 
ci si dc 
și răspi 
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• Pentru informații suplimentare. 
Agenției de excursii cu turiști roi 
București, Calea Victoriei nr. 100 : 
țene de turism din țară.

• Peste 55 de programe turistici 
de cunoaștere a obiectivelor turiști 
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
vietică.

• Agenția de excursii cu turiști i 
oficiile județene de turism din întrec 
eri zilnic la excursiile in străinătc 
in perioada ianuarie-martie 1977.

t



MEA MUNTELUI I
lua ore am ur- 
m pregătirile 
ea la munte a 
:itadin, inginer 

bucureșteană. 
la fel de fru- 

eza lui Chopin 
ciudat filmul 
la^ telesport 

ă... Telesportui 
și nu numai 

levenit din ce 
ens, mai sub- 

variat.
roleibuze, trepi- 

făceau să vi- 
casei dar „bă- 
i spunea ma- 
ngă el, într-o 
eghe, 
’ era 
tinăr

ac-
ma- 

>edea .
său. -4 

ă tre- 
ișca- 
, in-
rin-

lăși lingă do
ing ă trusă de 
tresărire fiind 
îbr pantofi de 
parte, sub di- 

petrete fie- 
săptămină la 

munte — 
are” — m-am 
i acestei exa- 
i și rănea în 
re-mi justific 

Nu murea, 
a bine toată 
ei să spui că 
ie" — am ac- 
lu-l cu o e- 
sa. Nu — mă 
cîntărind bine 
nă — te poți 
ir poți simți 
nici o eroare, 
ce să simtă 
unea, orașul, 

troleibuze...
i, dădtl fuga, 
tă transfigu- 

un vecin o 
uri „de 2,05",

cifră pe care am lăsat-o ne
dezlegată în amănuntele ei, 
ceva-ceva din sugestia ei 
pricepînd. „Schiază ?” am in- 
trebat-o pe maică-sa, rămași 
singuri 
minată 
pat. Nu 
preciza 
la munte e fericit.

Exact așa — și pe dată 
am asociat chipul omului 
tinăr cu acela al înțeleptu
lui din Brașov — exact așa 
se exprimase și prea bunul 
dascăl intru handbal și 
viață, profesorul Colibași, zis 

„tata Pilc", trecînd pe la 
mine, in octombrie : „Abia 

aștept să vină ză
pada, să mă duc 
in poiană, la urșii 
mei. Vino odată 
cu mine să vezi 
cum arată ferici
rea"... Și omul mâ 
lăsă să înțeleg că 
turismul ar fi 
cumva o sinteză a 
tuturor plăcerilor 
o plecare și o ur- 

munte cu schiurile 
dindu-ți voluptatea 
eforturilor fericite,

în camera bine lu
de rucsacul pus pe 
— dar e fericii, îmi 
femeia. Cînd pleacă

I
I
I
I
I
I
I
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CALIFICATIVE
(Urmare din pag. 1)

După etapele din Diviziile A și B

NOTE... NOTE... NOTE...

iile jude-
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sportive, 
care la 
în spate 
tuturor 
de la inot la zborul in lun
gime. „Toate ipohondriile o- 
mului trec la munte, într-o 
poiană, cînd ninge"... mă în- 
credință tata Pik și mă ui
tai la el foarte atent : nu 
exagerează ? nu e prea idi
lic ? nu vrea să mă îm
bete cu limonada ? Numai 
săracu’ cu duhul — îmi re
plică — confundă bunătatea 
cu idilismul și își închipuie 
că a fi bucuros înseamnă a 
trăi fără griji.

Aceasta a fost dealtfel 
situația mea 
pauza 
poate 
mul 
M-am 
du-mi 
taforă, ne premeditată, ca la 
o minunată vorbă de duh.

im-

in 
se

văzind 
meciului acela cit 
de îngrijorător — fil- 
„Ștafeta munților", 
uitat bucuros, plăcin- 
ca o bunătate de me-

BELPHEGOR

INTERESE ÎNGUSTE
numai 
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vîrteli pe care etica vieții spor
tive le respinge cu hotărîre. 
Exemplul lor ni se pare o ex
celentă temă de meditație pen
tru toți cei tentati să creadă că 
performantele de valoare nu se 
pot realiza decît umblînd de 
colo-colo. în căutarea unor ..con
diții speciale", chiar cu riscul 
repetatelor strămutări, schim
bări de ocupații și chiar 
sentimente. Cine rîvnește la 
devărata glorie sportivă si 
demnitatea cetățenească are
străbătut cu totul alte drumuri, 
cele ale muncii perseverente și 
ale comportării exemplare, pe 
stadioane» dar si în afara lor.

de 
a- 
la 

de

PE MICUL ECRAN
Sîmbătă. 4 decembrie, ora 

14 : Retrospectivă în imagini 
„Patinaj artistic 1976“ (I); ora 
18 : „Cupa Interviziunii** la 
gimnastică modernă (transmi
siune de la Moscova) ; ora 
23,30 : Emisiunea „Săptămîna 
sportivă**.

Duminică. 5 decembrie, ora 
18 : Handbal feminin : Uni
versitatea Timișoara — P.U.C. 
(transmisie directă de la Ti
mișoara) ; ora 22,50 : Emisiu
nea Telesport. Din sumar : 
evenimentele interne ale zilei, 
caleidoscop fotbalistic, retro
spectivă „Patinaj artistic 1976“ 
(II).

LOTO
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trat de palidul sezon interna
țional pecetluit acum cinci zile 
de nemulțumirea produsă pen
tru ratarea cîștigării 
Balcanice".

întîlnirile etapei a 
avut o valoare medie 
si poate tocmai din 
cauză argumente prioritare au 
devenit faulturile si pro
testele din teren. Din a- 
cest punct de vedere s-a înre
gistrat un record nedorit : 22
de cartonașe, dintre care 3 ro
șii. cifră negativă fără prece
dent. Fenomenul ni se pare cu 
atît mai grav, cu cit cele trei 
eliminări egalează, in numai 90 
de minute, toate cartonașele ro
șii administrate de-a lungul ce
lor 14 etaPe anterioare î Cum 
am spus, nici publicul... nu 
lăsat mai prejos. Cu 74 
puncte din 9 note acordate, 
ajuns la cota cea mai de 
înregistrată de „Trofeul 
tschovschi", intilnită doar in e- 
tapele 5, 12 și 14 (îngrijorîn- 
du-ne. deci, ritmul ultimelor

„Cupcj

15-a au 
modestă 
această

s-a 
de

s-a

Doar 17 jucători notați 
numai trei cu 9. din

manșe). 
cu 8 și 
totalul de 220 utilizați, iată un 
procent jenant de îngroșat al 
celor care au evoluat sub for
ma de „bine“ și „foarte bine".

Este interesant de constatat 
că dintre jucătorii care au 
evoluat în meciul cu Bulgaria, 
numai Mulțescu. Radu II și 
Kun II au jucat bine, demon- 
strînd astfel că sărăcia fotba
lului practicat la cluburi este 
reală si permanentă, producind 
evoluții nesatisfăcătoare Ia ni
vel reprezentativ.

în fine, etapa de miercuri a 
mai înregistrat un aspect cri
ticabil. Condițiile improprii de 
disputare a partidei Progresul 
— Dinamo impuneau întreru
perea meciului. în pofida lipsei 
de obiecții a protagonistelor. 
Ceata deasă devenise stânjeni* 
toare nu numai pentru specta
tori, ci, după opinia noastră, și 
pentru arbitri. Temeiul regu
lamentar al întreruperii se gă
sește în articolul 91 din „Orga
nizarea activității fotbalistice", 
editată de către F.R.F.

duminică ULTIMA ETAPA
DIN TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

Duminică, în campionatul Diviziei 
C se dispută ultima etapă, a XV-a, 
a turului. După întîlnirile de dumi
nica trecută, în trei din cele 12 serii 
fruntașele și-au consolidat pozițiile, 
devenind virtuale... cîștigătoare de 
toamnă. Acum, C.S. Botoșani — echi
pă care a scos miercuri din ,,Cupa 
României" pe divizionara B Petrolul 
Ploiești —- Muscelul Cîmpulung și 
I.C.I.M. Brașov au mai mult de două 
puncte avans față de formațiile cla
sate pe locurile secunde în seriile 
I, a Vl-a și a Xll-a, După jocurile 
etapei a XlV-a s-au produs și unele 
schimbări de lideri. Astfel, 
a V-a, cea bucureșteană, 
canica a cedat șefia fostei divizio
nare B Autobuzul, care are un gola
veraj pozitiv (+ 29), cel mai bun 
dintre toate cele 12 echipe clasate 
pe primul loc în serii. A fost detro
nată din fruntea seriei a IX-a înfră
țirea Oradea, formație care a condus 
timp de 13 etape. Acum, locul ei 
o fost luat de Victoria Cărei, retro
gradată din campionatul secund, care 
are cu un punct mai mult decît 
formația orâdeană. Știința Petroșani, 
cu un golaveraj mai bun (+ 19) a 
luat locul echipei Gaz metan Mediaș 
(provenită din ,,B“) în fruntea se
riei a Xll-a. Ultima etapă din acest 
sezon ar putea să aducă și ea unele 
modificări în Fruntea clasamentelor 
unor serii. Dar iată cu cine joaca

actualele fruntașe în etapa a XV-a : 
(în ordinea seriilor) : C.S. Botoșani 
acasă cu Foresta Moldovița (locul 
16), Chimia Mărâșești în deplasare 
cu Petrolul Moinești (locul 6), Carpați 
Sinaia în deplasare cu I.R.A. Cîm- 
pina (locul 2 — la egalitate de
puncte : 20), Autobuzul București cu 
I.C.S.I.M. București (locul 5), Musce
lul Cîmpulung în deplasare cu Pe- 
troluil Tîrgoviște (locul 3), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin acasă cu Dierna 
Orșova (locul 6), Minerul
acasâ cu Strungul Arad (locul 8), 
Victoria Cărei acasâ cu Victoria Za
lău (locul 16), Minerul Rodna acasâ 
cu Dermata Cluj-Napoca (locul 16), 
I.C.I.M. Brașov în deplasare cu Tor
pedo Zârnești (locul 8) șî Știința 
Petroșani în deplasare cu Inter Sibiu 
(locul 6).

Anina

in seria 
Autome-

★
in seria a Xl-a, din care a fost 

exclusă Măgura Codlea, s-a refăcut 
clasamentul, punctele cîștigate sau 
pierdute de către echipele care au 
jucat cu această formație fiind anu
late. Ordinea în clasament 
1. I.C.I.M. Brașov 20 p, 2. 
Brașov 16 p (19—13), 3.
Gheorghieni 16 p (16—10),

* * • ‘ - (17—10),
(13-12).
7. Carpați 
Chimia Or. 
9. Precizia

ACTUALITĂȚI
• PROGRAMUL JOCURILOR DE 

DUMINICA DIN CAPITALA, (n ca
drul etapei a 16-a a Diviziei A, du
minica sînt programate în Capitala 
doua partide care se vor desfășura 
astfel : Sportul studențesc — S. C. 
Bacău, De stadionul Republicii, de 
la ora 11 și Dinamo — Jiul, pe sta
dionul Dinamo, de la ora 14.
• DIN CIMPINA am primit trista 

veste a încetării din viață a antreno
rului Tudor Beta, fost international 
și component al echipei Venus 
București, în perioada anilor 1934— 
1945.
• DUPĂ DISPUTAREA ETAPEI A 

15-A, clasamentul 
prezintă astfel :
1. Dinamo
2. Sportul stud.
3. Rapid
4. Progresul
5. Steaua
• DUPĂ CUM

R. Pașcu, președintele Iul
Jucătorul Florescu, atacantul cen
tral al orădenilor, a lipsit d-in jocul 
de Ic Pitești pentru că a fost suspen
dat de club, pe timp nelimitat, pen
tru abateri de la disciplina.

iote r buc ureșteon se

NE-A

4 2
4
4
4
4

1
2
2
2
1

1
1
1
1
2

5
4
4
4
3

1
1
1
1
INFORMAT
F.C. Bihor,

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA 
DE DUMINICA

TRAGEREA LOTO 2 
5 DECEMBRIE 1976.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 26 NOIEMBRIE 1976

T ragerea Loto 
ofe-ră un nou prilej de mari cîștiguri 
in autoturisme Dacia 1300 și premii 
în bani de valoare fixa și variabila

Formula de tragere este cea obiș
nuita : 3 extrageri, în continuare, 
cîte 4 numere diferite din 75 ;

Numai azi și mîine puteți procura 
bilete pentru tragerea Loto 2.

2 de duminică vă
EXTRAGEREA I ; Categoria 2: 

6 variante a 7.451 lei ; cat. 3 : 
8,40 a 5.322 lei : cat. 4 : 14,85 a 
3.011 lei : cat. 5 : 82,25 a 544 lei: 
rat. 6 : 137.45 a 325 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 î 91.474 lei.

a Il-a ; Categn-

MARȚI 7 DECEMBRIE 1976, O NOUA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO

Această tragere prezintă o variată 
și bogată listă de cîțtiguri. Se acor
dă autoturisme Dacia 1300 ți Skoda 
S 100, excursii în tară ți peste hota,re 
— U.R.S.S., R.D. Germa,no, R.S. 
Cehoslovacă ți Turcia, bilete de odih
nă Io Predeal sau Sinaia, cîștiguri 
în bani de valoare fixa ți variabilă.

Nu lăsați în ultima zi procurarea 
biletelor.

EXTRAGEREA
ria A : 2 variante 25% cîte un 
autoturism Dacia 1300 și 2 va
riante 10% a 28.000 lei ; cat. B : 
1.55 a 26.472 lei ; cat. C : 8,25 a 
4.974 lei ; cat. D : 12,25 a 3.350 lei; 
cat. E : 73,05 a 562 lei : cat. F : 
105,95 a 387 lei ; cat. X : 1.395.95 
a 100 lei. REPORT CATEGORIA 
A : 25.151 lei.

C :

Ciștigătorli celor două autotu
risme Dacia 1300 sint IOAN V. 
din București șl VASILE Gr. DA- 
NAlLA din Piscu jud. Galați.

SĂ NU RESPECȚI 
PROPRIA DECIZIE?

Arbitrul, precizează ART. VII, 
paragraful a al Regulamentului 
de fotbal, va putea să adauge la 
fiecare repriză timpul care soco
tește că s-a pierdut ca urmați a 
unui accident sau pentru orice 
alt motiv**. Așadar, regulamentul 
îi dă dreptul arbitrului să penali
zeze tragerile de timp, să evite 
antifotbalul. De ce nu o fac, 
însă, toți ? Sau, mai grav, de 
ce nu o fac, deși își anunță co
legii de la linie, în văzul tribu
nelor, că vor prelungi jocul cu 1 
minut, cu 2 sau 3 ? Așa s-a în- 
tîmplat miercuri, la Pitești. Cînd 
Petrovici a fost faultat, jocul s-a 
întrerupt 2 minute, iar mai tîr- 
ziu, arbitrul C. Niculescu a ară
tat din nou că va prelungi jocul. 
Și, totuși, a fluierat sfîrșitul par
tidei cu aproximativ 30 secunde 
peste min 90. Normal, piteștenii 
(jucători, antrenori, conducători) 
s-au declarat cei mai nemulțu
miți „Puteam pierde, spuneau ei, 
dar de ce să nu prelungească jo
cul, dacă trebuia ?« Ce este mai 
grav, C. Niculescu a procedat la 
fel și la Galați, la meciul F.C.M.— 
Univ. Craiova, și acolo, a arăt*al 
de două ori că va prelungi me
ciul și n-a făcut-o. și atunci, din 
nou s-au iscat discuții. Prelungi
rea timpului nu este o glumă, ci 
o obligație din moment ce arbi
trul anunță el însuși asemenea 
măsuri.
• Miercuri, F.C. Argeș a evo

luat în echipament roșu-albastru 
(adică culorile • — -
fiindcă oaspeții 
couri, chiloți și 
care, de multe 
tenii. Pe bună 
torul federal, 
deruta de la începutul'' 
remarca : „E nevoie de u 
de acomodare ca să poți 
dai seama care e F.C. Argeș și 
care e F.C. Bihor**. Fără comen
tarii (AL. C.)

INVITAȚIE LA REALISM...
Semieșecul hunedorenilor în fața 

formației U.T.A., în perspectiva, 
că ar putea căpăta alte dimen
siuni în viitoarele etape, a ne
căjit, pe bună dreptate, miile de 
spectatori din tribună. Dar, din
colo de subiectivismul unora din
tre ei, care apreciază nejust a- 
cest 1—1, ca o consecință a unei 
decizii de arbitraj (faza din min. 
84 cînd s-a reclamat penalty, pe 
motiv că Kukla ar fi jucat balo
nul cu mîna), adevăratele cauze 
rezidă în alte fapte din ___
Echipa locală, deși a avut cîteva 
foarte bune ocazii de gol, nu s-a 
desprins în cîștigătoare deoarece 
îi lipsește un atacant percutant si 
decis (Șurenghin se accidentase în 
ajun la un joc de „miuță“ ! ? !). 
Cea mai mare situație, la scorul 
de 1—0, s-a consumat în min. 73 
cînd, la un atac de 3 contra 2, 
Georgescu nu s-a despărțit de 
balon pînă cînd nu l-a pierdut. 
Puțin mai tîrziu a venit egala rea 
sancționînd parcă, egoismul hu- 
nedoreanului...

Cîteva cuvinte bune 
U.T.A. Ea s-a dovedit 
combativă, inteligentă în 
vrele efectuate în teren, 
minimaliza eforturile 
din teren, credem că randamen
tul grupului iorgulescu—Leac (ex
celent ca travaliu) — Cura și Bro- 
șovschi a fost determinant. No
tabil, la arădeni, este și acea re
considerare a spiritului de echipă 
realizat de antrenorul Cicerone 
Manolache. (S. T.)

FALȘII SUPORTERI 
BRAȘOVENI, DIN NOU... 

iN OFSAID !
în materialul intitulat ,,Un derby 

umbrit de manifestări huliganice", 
apărut în ziarul nostru, erau criticați 
unii așa-ziși suporteri 'bra
șoveni pentru atitudinea huliganică 
de care ou dat dovadă în timpul, 
dar mai ales, după meciul de fotbal 
Steagul roșu — C.S. Tîrgoviște, dis
putat în etapa trecută, la Brașov.

Duminica aceasta, în Capitală, la 
jocul de Divizia B, Metalul — Stea
gul roșu, au asistat și cîteva sute 
de susținători ci echipei din orașul 
de sub Tîmpa. Dar felul cum s*ou 
comportat o bună porte dintre aceș
tia la meciul de la București este, 
pur și simplu, revoltător. în tot 
timpul partidei, acești suporteri ai 
stegarilor, care au însoțit echipa la 
București, au proferat injurii și cu
vinte triviale (în special în repriza 
a doua) la adresa brigăzii de arbi
tri piteșteni (I. Chilibar, Gh. Popa, 
I. Râileanu), care, de altfel, a con
dus bine acest joc. |ar după termi
narea partidei ei s-au dedat la ma
nifestări jignind bunul simț și etica 
. >:..x a—<-• -j suporteri ai

pe stadioanele 
cum s-au corn-

lui F. C. Bihor) 
au venit cu... tri- 
jambiere albe, cu 
ori, joacă 
dreptate,

I. Lupaș,

piteș- 
observa- 

văzînd 
partidei 

un timp 
J să-ți

teren.

sportivă. Acești falși 
oaspeților nedorîți 
noastre după felul 
portaț, au provocat chiar incidente, 
aruneînd cu mere și pungi, conți- 
nînd resturi de alimente, în arbitri, 
atunci cînd aceștia părăseau terenul 
de joc. De asemenea, ei au adus 
stricăciuni tribune’ și gardului 
prejmuitor. Tindem 
că avem de a face 
ligoni, provocatori ai 
duminica trecută de 
fi cazul ca, de data ...............................
și organele competente să intervină 
cu mai multa fermitate, 
curma, o dată 
astfel de .______ _____________
cu etico sportivă și cu morala noas
tră socialistă. (Aurel Păpădie).

î ni
să credem 

cu aceiași hu- 
incidentelor de 
la Brașov. Ar 
aceasta, F.R.F.

pentru a 
pentru totdeauna, 

manifestări incompatibile

ARBITRII PARTIDELOR
DIVIZIEI A

F.C.M. Galați — Progresul : 
V. Tătar (Hunedoara) ; E. Poko 
și I. Barbu (ambii din Deva).

U.T.A. — Politehnica Iași : 
M. Buzea ; V. Teciu (ambii din 
București) și V. Dumitru (Ol
tenița).

F. C. Corvinul — Rapid : M. 
Moraru ; Al. Avramescu și V. 
Gligorescu (toți din Ploiești).

Dinamo — Jiul : O. Anderco 
(Satu Mare) ; Gh. Ispas și Gh. 
Manole (ambii din Constanța).

F. C. Constanța — A.S.A. Tg. 
. : C. Niculescu (Bucu-Mureș : 

rești) ; C. Petrov și P. Silvestru 
(ambii din Focșani).

Univ. Craiova — F. C. Ar
geș : F. Coloși ; T. Istrate și 
M. Stan (toți din București).

Politehnica Timișoara ■— 
Steaua : I. Rus ; A. Szilaghi 
(ambii din Tg. Mureș) și AI. 
Isvernaru (Bocșa).

Sportul studențesc — S. 
Bacău : C. Manușaride ; 
Ghețu și V. Ivanovici (toți din 
București).

F. C. Bihor — F.C.M. Reșița : 
R. Slîncan ; Gh. Vasilescu II și 
Gr. Angheluță (toți din Bucu
rești).

acum :
c.s.u. 

Viitorul 
4. Pro-

5.
6.

greșul Odorhei 
Minerul Baraolt
Torpedo Zămești 14 p, 
Brașov 13 p (9—8), 8.
Victoria 13 p <13—14), 
Sâcele 12 p, 10. Utilajul Făgăraș 
11 p (10—13), 11. Metrom Brașov 11 p 
(8—13), 12. Mureșul Toplița 11 p
(11—25), 13. Unirea Sf. Gheorghe
10 p (10—12), 14. Minerul Bălan
10 p (11-—19), 15. Forestierul Tg.
Secuiesc 8 p.

15 p
15 p

despre 
foarte 
mane* 

Fără a 
celorlalți c.

C.
D.

DIN PROBLEMELE JUNIORILOR

S-a subliniat în repetate rîn- 
duri că. la ora actuală, fotbalul 
nu se mai poate practica, la ni
velul marii performante, decît de 
jucători înzestrați care, pe lingă 
mănunchiul de calități specifice, 
să aibă și O MARE CAPACITA
TE DE EFORT. în confruntările 
internaționale pe care echipele 
noastre le-au susținut în ultima 
vreme s-a văzut clar că majo
ritatea jucătorilor nu dispun de 
forța si rezistența necesare unei 
evoluții constante pe durata ce-

fost supuși pentru prima dată 
examenului acestor 4 probe. Re
zultatele — nesatistăcătoare — lă
sau. totuși» să se întrevadă o îm
bunătățire a lor, promisiune fă
cută și de antrenorii pepiniere
lor din Capitală.

Cu puțin timp în urmă, testele 
au fost făcute din nou. Au dat 
cele 4 probe 190 de juniori, re
zultatele obținute fiind notate cu 
foarte bine, bine, satisfăcător și 
nesatisfăcător. în tabelul de mai 
jos, aceste rezultate sînt cornpa-

mulți dintre jucăto- 
cei vizați pen- 

reprezentative de 
Turbata (Progresul), 
(Sportul studențesc). 
(Steaua), T. Petran 

V. Dicu /Rapid) etc.

i K ut CL
1975 1976 1975i1976 19751 1976 19751 1976

Foarte bine 
Bine 30 46 38 46 32 65 34 75

Satisfăcător 
Nesatisfă câtor 70 54 62 52 68 35 66 25

i. Testul de rezistentă. U. Forță abdomen 
Hl. Cursa cu obstacole oi. Viteză 4 *C3om*4)

lor 90 de minute. De la o astfel 
de realitate s-a pornit atunci cînd 
torul de specialitate — prin co
misia lui de juniori — a obligat 
antrenorii din centrele de copii 
și juniori să acorde o atentle 
sporită îmbunătățirii permanente 
a capacității de efort a tinerilor 
jucători. Au fost indicate șl nor
mele prin care să se „cîntăreas- 
că“ periodic nivelul de pregătire 
la care s-a ajuns. Este vorba de: 
1. testul de rezistență (3 200 m 
alergați in 12 minute) ; 2. măsu
rarea forței abdomenului ; 3. cursa 
cu obstacole (testarea forței pi- 

repetate 
m, pro- 
de fot- 
juniorii

cioarelor) ; 4. sprinturi
pe distanță scurtă, de 30 
bă specifică jucătorului 
bal. în toamna lui 1975.
din cele 7 centre bucurestene au

rate cu cele din toamna anului 
trecut. Se pot trage o serie de 
concluzii. N-o vom face. însă, 
înainte de a nota numele cîtorva 
dintre... premianții și corigențli 
probelor. Printre evidențiat! se 
numără A. Mărgineanu (Dina
mo), C. Vasile (Sportul studen
țesc), M. Vălimăreanu (Metalul) 
— la testul de rezistență ; 
zaș (Sportul studențesc), 
cuîcan (Progresul), T.
(Metalul) — la proba 
forța abdomenului ; G.
(Rapid), G. Iancu (Steaua), A. 
Iliescu și A. Patracioc (Progre
sul) — la cursa cu obstacole ; 
Șt. Oancca si G. Caragea (Ra
pid), I. Albu și Gh. Manolache 
(Metalul) — la proba de viteză. 
La polul opus se află — sur-

V. Co- 
N. Ciu- 
Nicolae 
privind 

Caragea 
(Steaua),

prinzător 
rii nominalizați, 
tru loturile 
juniori : P.
A. Drăgnoiu 
I. Nicolae 
(Dinamo), .. ------ -- - —
Nici unul dintre acești jucători nu 
apare cu calificativul foarte bine 
al celor patru probe ! ? Fapt ca
re trebuie să dea de gîndit an
trenorilor lor la fel de mult ca 
și cifrele înscrise în tabelul ală
turat la testul de rezistentă, pro
bă la care s-a înregistrat cel mai 
mic progres. La aceeași probă — 
etalon edificator de măsurare a 
rezistenței — surprinde numărul 
mare de jucători notați cu cali
ficativul nesatisfăcător (70). com
parativ cu cei care s-au prezen
tat foarte bine 
talul celor 190 
tați ! ?).

Așadar, 
mîne, în 
piatră de 
tru niște jucători foarte tineri, de 
numai 17—18 ani ! „Este supără
tor acest lucru — sublinia an
trenorul Constantin Ardeleanu — 
ca, dealtfel si concluzia desprin
să în urma efectuării probelor, 
aceea că pregătirea juniorilor 
continuă să se facă la un mod 
general, fără să se insiste pe în
lăturarea lipsurilor individuale 
semnalate în procesul de instrui
re. Se impune ca pregătirea fi
zică a juniorului — departe de a 
fi un scoo în sine — să fie. inte
grată exact în cadrul execuției 
tehnice, pentru ca aceasta să du
că automat la creșterea ritmului 
de joc. Așa ceva trebuie să ur
mărească fiecare antrenor care 
se ocupă de formarea tinerilor 
jucători pentru fotbalul rapid și 
de mare angajament**.

(doar 23 din to* 
de juniori tes-

testul
continuare.

de rezistență ră- 
o grea... 

încercare chiar si pen-

Lourențiu DUMITRESCU



LA PROPUNEREA FEDERAȚIEI NOASTRE BOGAT PROGRAM CICLIST
AU FOST ADOPTATE IMPORTANTE HOTĂRÎRI 
ALE FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE HALTERE 

o Astfel, virsta juniorilor va
rămîne cea de 20 de ani. luîn- 
du-se în 
nu dala 
procedat pină acum. Cu 
cuvinte, 
păși vîrsta 
pildăr.2O de ani și 11 luni), cu,.v. - -• - • ■»anul

Recent s-a desfășurat la Bu
dapesta reuniunea Comitetului 
tehnic al Federației internațio
nale de haltere, la ’care au par
ticipat Georg Schodl, președin
tele F.I.H., Tamâs Ajan, secre
tarul general al F.I.H.. B. Poala, 
președintele Comitetului tehnic 
al F.I.H. Țara noastră a fost.re- 
prezentată la această reuniune 
de Lazăr Baroga, membru al 
Comitetului tehnic al F.I.H. 
Cu acest prilej s-au comunicat 
în nțod oficial unele, hotărîri 
ale forului internațional care 
vor intra in vigoare anul viitor. 
Printre acestea se numără și 
unele propuneri făcute de țara 
noastră.

vedere anul nașterii și 
și ziua, după cum

un junior poate 
de 20 de ani

condiția să fie născut în 
prevăzut de regulament.

• Timpul de cîntărire

Iiiccpind de

rr

INTERNATIONAL IN ANUL 19H
„Cursa Păcii" sc dispută inirc 8 23 iutii

s-a 
alte 
de-'
(de

a 
sportivului dinainte de concurs 
se va mări conform noii hotă- 
riri de la o oră, la două.
• In fine, o ultimă propu- î 

nere venită din partea federa
ției noastre de specialitate se 
referă la timpul de intrare în | 
concurs pentru ridicarea barei;

azi, ne arena Valuta din București

CUPA CARPAJ!" LA POPICE
azi, pînă dumi-Incepînd de

nică. arena Voința din Capi
tală găzduiește ediția jubiliară, 
cea de a X-a, a turneului in- 

. ternațional de popice „CUPA
CARPAȚI”. Competiția va avea 

• ca participant sportivi din 8 
țări — Bulgaria, Cehoslovacia, 
it. D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, Suedia, Ungaria și Româ
nia. Printre jucătorii și jucă
toarele care vor onora cu pre
zența competiția organizată de 
Federația română de popice se 
află o serie de sportivi va
loroși, medaliați la campiona
tele mondiale, campioni ai ță
rilor respective. Pe lista parti- 
cipanților se află M. Sterjai — 
fost campion al lumii, jucătorul 
nr. 1 al Iugoslaviei, B. Csanyi 
(Ungaria) — medaliat cu bronz 
la C.M. — ’
campion
Jozsefne 
echipa

Nada Kercmar — campioana 
Iugoslaviei, Marion Schuster — 
campioana R. D. Germane și 
alții. Dintre jucătorii români a- 
mintim cuplul gălățean Iosif 
Tismănar — Ilie Băiaș — cam
pioni mondiali la perechi, din 
formația Constructorul Galați, 
care zilele trecute au ciștigat 
finala C.C.E., Gh. Silvestru, G. 
Marin, Elena Goncear, Elisabeta 
Badea, Ana Petrescu și alții.

Arena Voința a fost și ca 
pregătită corespunzător pentru 
ediția festivă a competiției. 
S-au montat încă două insta
lații automate de ridicarea po
picelor și astfel arenele 3—6, 

băieții, sînt

de către participant : în loc do 
trei minute cit a fost prevăzut 
pină acum (de la chemarea 
concurentului la bară), sporti
vul va trebui să intre în între
cere în decurs de numai două 
minute.

Printre alte hotărîri impor
tante comunicate ■ cu acest pri
lej menționăm :

— Introducerea categoriei 100 
kg (cat. grea). Prin urmare, 
incepînd de anul viitor vor e- 
xista 10 categorii de greutate 
(in: loc de 9 cite au fost pină 
acum). Excepție vor face doar 
campionatele mondiale și eu
ropene din septembrie 1977, de 
la Stuttgart, deoarece in mo
mentul acordării R. F. Germa
nia dreptul de a organiza a- 
ceste întreceri, existau 9 cate
gorii.

— In viitor, juriul arbitrilor 
va fi așezat în diagonală față 
de podiumul de concurs, pen
tru a putea urmări corectitudi
nea executării mișcării și din 
profil.

— Se vor introduce discuri 
mari (50 kg), de culoare verde.

Cu prilejul Congresului U- 
niunii internaționale de ciclism, 
congres desfășurat la Geneva, 
a fost stabilit calendarul curse
lor pentru amatori pe anul 1977, 
din care se remarcă următoa
rele competiții : „Cursa Păcii" 
8—23 mai ; Turul Austriei 3—12 
iunie ; Turul R. D. Germane 
25 iunie — 3 iulie ; Turul Que- 
becului (Canada) 13—21 august ; 
„Tour de l’Avenir” (Franța) 
13—25 septembrie ; Turul Bul
gariei 14—25 septembrie ; Turul 
Turciei 7—16 octombrie. Cam
pionatele mondiale se vor des
fășura in Venezuela intre 25 
august și 4 septembrie.

TURNEUL INTERZONAL
MOSCOVA, 2 (Agerpres). — 

Turneul interzonal feminin de 
șah de la Tbilisi a continuat 
cu runda a treia, în care Ma
ria Ivanka a învins-o pe Petra 
Feustel, iar Brigitte Hofmann 
a ciștigat la Smila Wuiasewic. 
A fost consemnată remiza în

K.’76, K. Meissner — 
al R. D. Germane, 

Suli (Ungaria) — din 
campioană a lumii,

pe care vor juca 
acum automatizate.

In cadrul „Clipei 
dispută probele de 
ieți și fete j 
niori) și perechi mixte, 
întrecerile încep la ora 15 cu 
proba juniorilor.

Carpați" se 
simplu (bă- 

juniori și se- 
Azi,

0 PERFORMANTA ONORANTA, 
DAR GREUL ÂBIA ÎNCEPE

înAu 
și 9 
participa 
niști și amatori. Dintre acestea 
notăm : Turul Scoției 20—24 
iulie ; Atlantic City (S.U.A.) 
15—17 septembrie ; Turul Cor- 
sicei 1—4 martie ; Paris — Nisa 
11—17 martie; Turul Luxem
burgului 9—12 iunie.

Cupa Challenge a Asociației 
internaționale a organizatorilor 
de curse cicliste a fost atri
buită U.R.S.S. cu 191 p, urmată 
dc Polonia 146 p. Cehoslova
cia 81

fost înscrise 
curse open la 

alergători

program 
care pot 
profesio-

P-

FIȘIER Gimnastică

NELLI KIM (U.R.S.S.)

FEMININ DE SAH
partida Elena Fatalibekova — 
Maia Ciburdanidze.. Maestra 
româncă Gertrude Baumstark 
a întrerupt cu avantaj material 
partida cu Diana Savereid 
(S.U.A.).

In clasament conduce Valen
tina Kozlovskaia (U.R.S.S.). cu 
2 puncte (1). urmată de Maria 
Ivanka (Ungaria). Elena Fata
libekova (U.R.S.S.), Brigitte 
Hofmann (R. D. Germană) — 
cite 2 puncte. Gertrude Baum
stark (România) — l*/j puncte 
și o partidă întreruptă.

Fără să fi concurat încă în 
sălile noastre de sport, Nelli 
Kim ne este, cu toate acestea, 
o gimnastă foarte cunoscută. 
Și aceasta, în primul rind, 
din repetatele, ei „dueluri" cu 
marea noastră gimnastă Na-

dia Comăneei. Nelli Kim este 
o mare vedetă a gimnasticii. 
Născută la 29 iulie 1957, 
la Șurab, în R.S.S. Tadh 
jikă. avînd 1,56 m și 46 kg, 
Nelli Kim a început să prac
tice gimnastica de la vîrsta 
de 9 ani, fiind descoperită de 
antrenorul Vladimir Baldin, 
cu care a pregătit ulterior si 
remarcabilele succese repurta
te în gimnastica de perfor
manță. După medaliile de aur 
și argint de la campionatele 
europene din 1975, Kim și-a 
adăugat apoi în palmares ti
tlul de campioană absolută a 
Uniunii Sovietice, iar la între
cerile preolimpice de la Mont
real a obținut victoria la trei 
din cele patru aparate. FAră 
îndoială, J.O. din acest an au 
impus-o cu deosebire ca o 
mare sportivă, Nelli Kim cu
cerind medalia de aur la să
rituri și sol, fiind singura din
tre gimnaste, cu excepția 
Nadiei Comăneei, care a fost 
notată cu 10 (sărituri și sol) !

Trei din cele patru reprezen
tante ale țării noastre în com
petițiile de baschet europene 
inter-cluburi au izbutit să se 
califice în sferturile de finală. 
Performanța, realizată pentru 
prima dată în istoria partici
pării echipelor românești la cu
pele europene, este remarcabi
lă, motiv pentru care formațiile 
raspecțive și antrenorii lor me
rită felicitări. Apreciem că pro
movarea în sferturile de finală 
este rodul abordării cu mai 
multă responsabilitate a între
gului proces de pregătire și a: 
meciurilor propriu-zise, apro
pierii (ne referim la concepție 
și la aplicarea acesteia) de exi
gențele baschetului internațio
nal. Prin promovarea în elita 
baschetului european, jucătoa
rele și jucătorii component! ai 
echipelor ajunse în „sferturi" 
au posibilitatea îmbogățirii în 
Continuare a experienței lor 

. competiționale în condițiile spe
ciale ale. întrecerilor sportive cu 
miză

Desigur, 
valoros l-a 
— I.E.F.S. 
colau) care 
Cracovia (scor general i49—148), 
echipă renumită în Europa, a- 

- vind în alcătuire multe inter
naționale. Din rîndul studen- 

• telor s-au remarcat Liliana
Duțu (mai ales în partida de 
la Cracovia). Maria Simionescu, 
DiaAa Mihalic, Ștefania Giurea 
(la Cracovia). Ileana Portik și 
Viorica Balai.

Steaua (antrenori Mihai Nedef 
și Alexandru Fodor) a avut în 
Cupa cupelor un prim adver
sar modest, Hapoel Gvat Yagur. 

. pe care l-a întrecut relativ 
ușor (scor general 163—145), 
dar in turul secund a întîlnit 
o echipă tenace, vestită prin 
potențialului ei pe teren pro
priu — Beșiktas' Istanbul. To
tuși, steliștii. cu Costel Cernat 
și Gheorghe Oczelak, jucători 
deosebit de eficienți, au reușit 
să se califice (scor general 
143—141).

In Cupa „Liliana Ronchetti”. 
fetele de la Rapid (antrenor 
Sigismund Ferencz) au învins 
detașat și în deplasare și acasă 
(scor general 179—135). în me
ciuri care le-au evidențiat pe 
Ileana Gugiu, Gabriela Bosco și 
Eugenia Salcu-Nicolau.

nedrept să omitem 
succintă prezentare 

Dinamo

în 
e-

Ar fi 
această 
chipa Dinamo (antrenor Dan 
Niculescu), clasată pe locul 3 
în grupa E a C.C.E. și, deci, 
necalificată. Campionii Româ
niei au făcut unele meciuri bu
ne, au obținut două victorii, dar 
în evoluția lor au fost handi
capați de 
liștilor din 
intîlnite.

încheind 
revistă, se

prezența baschctba-
S.U.A. în formațiile

această trecere în 
cuvine să atragem 

atenția că in sferturile de fina- . 
lă partenerele de joc vor fi . 
mult maj valoroase, ele fiind 
Geas Sesto San Giovanni, 
Sparta Praga (deținătoarea tro
feului), Akademik Sofia 
(C.C.E.). Forst Cantu. Villeur- 
banne. Juventus Badalona (Cu- 

Spartak Lenin- 
(Cupa 

Se im-
pentru
Rapid

pa cupelor), 
grad. C. 
„Lilian a 
pun.

• I.E.F.S.. 
evolueze

• cat -decit
rezultatul 
obținut — 
(antrenor 
a eliminat

cel mai 
in C.C..E. 
loan Ni- 
pe Wisla

S. Toulon 
Ronchetti"). 

deci, măsuri pentru ca 
Steaua și Rapid să 
la un nivel mai ridi- 
pînă acum,

D. STĂNCULESCU

PE SCURT • PE
BASCHET a Reprezentativa 

masculină a Iugoslaviei a evoluat 
la Salt Lake City (S.U.A.) 
compania unei selecționate 
pe care a învins-o cu 
(39—41).

BOX • La Philadelphia, 
titlul mondial profesionist 
ușoară — clasa juniori, portori- 
canul Alfredo Escalera I-a învins 
la puncte pe americanul Tyrinne 
Everett.

HANDBAL • Echipele Portuga
liei. Olandei și Elveției s-au ca
lificat pentru grupa B a campio
natului mondial masculin, ocu- 
pind primele locuri în turneul 
grupei C de la Lisabona. Ultime
le rezultate: Portugalia — Elevția 
20—15 ; Finlanda — Olanda 22_ 21.

in 
locale, 
76—73

pentru 
la cat.

Ciclism

dintre cei mai tineri profesio
niști fruntași. A împlinit anul 
acesta, la 19 februarie, 24 de 
ani. S-a .născut în localitatea 
belgiană Lombardsijde și este 
component al grupării „Flan- 
dria“.

,\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

FREDDY MAERTENS (Belgia)
Ciclismul profesionist a fost 

dominat în 1976 de un rutier 
belgian: Freddy Maertens.
Deci încă un ,.diavol roșu** 
spulberă iluziile francezilor, 
italienilor si spaniolilor... Du
pă căderea lui Merckx, supor
terii lui Moser si Poulidor so
coteau că a venit și vremea 
lor. Dar Maertens a menți
nut, prin excelentele sale per
formanțe din 1976, sportul cu 
pedale belgian în fruntea ie
rarhiei. El a ciștigat peste 40 
de curse, 8 etape în „Turul 
Franței4* si — ca un corolar 
— titlul de campion al lumii 
pe cel mai lung circuit (288 
km) cunoscut în cei 49 de ani 
de cînd se dispută întrece
rea supremă a profesioniștilor. 
Grație acestor super-perfor- 
manțe, el a ciștigat premiul 
.Super Prestige Pernod44, un 
clasament internațional al pro
fesioniștilor, similar cu pre
miul FILT al tenismanilor. de
venind 
sionist 
Freddy Maertens este

astfel ciclistul profe- 
nr, 1 al anului 1976. 

unul

BRAZILIA — U.R.S.S. 2—0
Pe stadionul „Maracana44 din 

Rio de Janeiro, în prezența a 
peste 50 000 de spectatori, s-a dis
putat meciul .................
pele Braziliei 
tii brazilieni 
cu 2—0 (0—0), 
se de Falcao 
(min. 87). SelecțiOinata sovietică a 
prezentat o formație în care au 
evoluat numeroși jucători tineri, 
de perspectivă.

Au jucat formațiile : Brazilia : 
Leao — Carlos Alberto (Marinho), 
Amaral, Beto. Marco Antonio, 
Givanildo (Falcao), Ziioo. Riveli- 
no, Gil, Roberto, Ney. U.R.S.S. : 
Gon tar — Truiglov. Ol șan ski, Hin- 
cigașvili, Parov, Mociadze, Dol
matov, Cesnokov. Kazatcionok, 
Tanjanov, Petrosian.

• Peste 45 000 de spectatori
au urmărit pe stadionul „Parc 
des Princes'* din Paris întîlni- 
rea amicală dintre echipa St. 
Etienne, campioana Franței, și 
formația belgiană ~ ~
derlecht. Meciul 
la egalitate : 0—0.

• Selecționata de 
U.R.S.S. și-a început 
țările Asiei jucînd 
pore cu o selecționată locală 
pe care a întrecut-o cu 5—0. 
în continuare, fotbaliștii sovie
tici vor juca în Tailanda și 
Indonezia.

• în orașul elvețian Neuchâ- 
tel s-a disputat meciul dintre 
selecționatele de juniori ale 
Elveției și Spaniei, contînd pen
tru preliminariile Turneului 
U.E.F.A. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 0—0. în clasamen
tul acestei 
conduce 
puncte. 
Spaniei 
punct.

amical dintre echi- 
și U.R.S.S. Fotbaliș- 
au obținut victoria 
prin golurile înseri- 
(min. 74) și Zico

S. C. An- 
s-a incheiat

tineret a 
turneul în 
la Singa-

grupe preliminare 
echipa Olandei — 2 

urmată de formațiile 
și Elveției — cîte 1

SCURT ® PE SCURT • PE SCURT
HOCHEI • Da Liubliana. echi

pa Dynamo Weisswasser (R. D. 
Germană) a întrecut cu 9—4 
(5—1, 1—2. 3—1) formația locală 
Olimpia. O Campionatul U.R.S.S. 
a programat noi partide: T-S.K.A. 
Moscova — Spartak Moscova 9—4 
(4—3, 3—0, 2—1) ; Aripile soviete
lor Moscova — Kristal Saratov 
3—2 (0—1, 1—0, 2 1). Conduce 
Ț.S K.A. Moscova cu 29 puncte 
(din 16 partide), urmată de Dina
mo Moscova — 22 p. • După 20 
de etape, în campionatul cehoslo
vac conduce Dukla Jihlava. cu 
36 puncte, urmată de Son.p Klad- 
no — 31 p și Sparta Praga _ 27 
p. • Primul campionat mondial 
rezervat echipelor de tineret (ju
cători sub 20 de ani) se va des
fășura între 22 decembrie și 2

PARIS (Agerpres). — Potrivit tradiționalei anchete internațio
nale organizată de agenția „France Presse", titlul de cel mai 
bun sportiv din lume a fost atribuit în acest an dublului cam
pion olimpic ALBERTO JUANTOKENA (Cuba) atletism, urmat 
în clasament de : 2. Lasse Viren (Finlanda) — atletism ; 3. John 
Naber (S.U.A.) — înott ; 4. Ingemar Stemmark (Suedia) — 
schi ; 5. Eric Tabarly (Franța) — yachting ; 6. James Hunt 
(Anglia) — automobilism ; 7. Bruce Jenner (S.U.A.) — atletism ; 
8. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) — gimn.aști’că ; 9. Freddy Maer
tens (Belgia) — ciclism ; 10. Bjorn Borg (Suedia) _  tenis.

Ianuarie in localitățile cehoslovace 
Banska Bystrica și Zvolen. La 
întreceri vor participa echipele 
U.R.S.S., S.U.A., Canadei, Finlan
dei, Suediei, Poloniei, R.F. Ger
mania și Cehoslovaciei.

SCRIMA La Karl Marx Stadt, 
înitilnirea internațională de flore
tă dintre echipele masculine R.D. ~ . _ . . .
încheiat 
favoarea 
poloneză 
chowskl,

ȘAH 
pionatului U.R.S.S., Petrosian l-a 
învins pe Gulko. Kupreicik pe 
Sveșnikov. iar Vaganian pe Smîs- 
lov. Remize au fost partidele 
Polugaevski — Gheller și Teșkov- 
ski — Raskovski. ~ '
Dorfman și 
(1), urmați 
- 2’/2 p. .
de. în tkxxx, — — _
Pan no 5’A P (1). Tarjan _ „ 
Rubinetti și Vasiukov 41/2 p.

TENIS • în prima rundă a tur
neului feminin de la Sydney : 
Sue Barker — Janet Newberry
6— 3, 6—1 ; Valerie Ziegenfuss —
Helga Mâsthoff 6—4, 7—6 ; Wendy 
Turnbull _  Franqoise Durr 2—6.
7— 5, 6—0 ; Betty stove—Ann
Kiyomura 5—7, 7—5, 6—2.

ale 
s-a 
în

Germane și Poloniei 
cu scorul de 14—11 
oaspeților. Din formația 
s-a evidențiat Wojcie- 
care a obținut 4 victorii, 
în runda a 4-a a cam-

Conduc
Balașov __ 2’/2 d 

Polugaevski 
7 run-

Qui'to :
5 d (1),

de
• După 

turineul de la

CAMPIONATE
POLONIA (etapa 14) : Gor- 

nik Zabrze — Wisla Cracovia 
0—1 ; Slask Wroclaw 
Poznan 1—0 ; Row 
Arka Ggdynia 2—0 ; 
șovia — Zaglebie 
3—0 ; Widzew Lodz 
bierki Bytom 2—0 ; 
lec — ~
G.K.S.
Pogon Szczecin — Odra 
1—0. Clasament : 1. 
p ; 2. Slask 20 p ; 3. Stal

ELVEȚIA (etapa 14) : 
nois — F. C. Zurich 
Neuchâtel — St. Gall x—x , 
Bellinzona — Sion 2—1 ; Win
terthur — F. C. Basci 
Lausanne — Young Boys 
0—0 ; Grasshoppers Zurich 
Servette Geneva 1—1. ~
ment : 1. Servette 21 p_;
Young Boys 20 p ; 
Basel 19 p 
disputat).

TURCIA 
saray — 
Beșiktas 
Altay — Boluspor 0—0 ; Trab- 
zonspor — Orduspor 1—0 ; Bur- 
saspor — Fenerbahce 0—0. Cla
sament : 1. Trabzonspor 17 p ; 
2. Besiktas 14 p, 3. Galata- 
saray 13 p.

Stal
Ruch Chorzow 
- L.K.S. Lodz

Lech 
Rybnik — 
Legia Var- 
Sosnowiec 
— Szom-

Mie- 
i—o ; 
1—2 ; 
Opole 

L.K.S. 21
18 p. 
Che- 
i—o ; 
1-1;

2—3 ; 
Berna

Clasa-
2. 

F. C.3.
(un joc mai puțin

(etapa 10) : Galata- 
Eskișehirspor 2—0 ; 
- Gdztepe 3—0 ;
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