
SEZONUL DE IARNA, 
PERIOADĂ DE MUNCĂ INTENSĂ 

PENTRU TO ȚI SPORTIVII!
pentru mai multe discipline, 

perioada competițională s-a în
cheiat, urmînd ca sportivii să 
treacă — după cuvenita va
canță, destinată odihnei și re- 
facerii — la pregătirea de iar
nă. Asupra acestei pregătiri ne 
vom opri astăzi, mai ales că 
sezonul rece s-a instalat din 
plin, dgterminînd trecerea mai 
timpurie la așa-zisul program 
tic iarnă.

Odată cu 1 ianuarie 1977, 
sportivii noștri pășesc și ei în 
noul ciclu olimpic, ciclu care 
trebuie abordat cu deosebită 
seriozitate și atenție, date fiind 
obiectivele majore aflate în 
fața sportului românesc atît la 
marile competiții mondiale și 

. europene din intervalul 1977— 
r 1980, cit mai ales la finele a- 

cestui interval,
Noul ciclu olimpic debutează, 

așadar, cu o etapă de pregătire 
de iarnă, etapă care trebuie să 
îmbrace un caracter nou, de- 
terminînd acumulări cantitative 
și calitative net superioare a- 
nilor trecuți, o eficientă mult 

___ ^sporită.
' în unele discipline s-a și de

marat în pregătirea specifică 
sezonului rece. în handbal, al 
cărui calendar competițional in
tern a prevăzut o pauză în 
perioada 31 octombrie — 27 de
cembrie la fete și 31 octombrie 
— 20 februarie la băieți, echi
pele de club au avut răgazul 
necesar pentru a se preocupa 
de îmbunătățirea pregătirii fi
zice generale și specifice, de 
mărirea rezistenței și dc șle
fuirea tehnico-tactică. Rămîne 
de văzut cum au știut antre
norii să valorifice această pe
rioadă destul de lungă, în care 
n-au mai fost presați de rezul
tate, în care n-au mai apărut 
atît de desele accidentări, iar 
timpul nefavorabil n-a mai pu
tut fi invocat, întrucît pregăti
rea s-a făcut în săli.

Sporturile de apă — caiacul,

canoea și canotajul — al căror 
sezon în aer liber s-a încheiat, 
de asemenea, în octombrie — 
beneficiază la rîndul lor de o 
pregătire de iarnă . mai lungă. 
Aceasta a debutat cu o perioa
dă de refacere a sportivilor în 
diferite stațiuni balneoclimate
rice, după care s-a trecut la 
obișnuita pregătire, tare se îm
parte iarna între sala de forță, 
bac și lucrul în aer liber. în 
paralel, ca și în alte discipline, 
tehnicienii din sporturile nauti
ce au purces la o amplă cam
panie de selecție, soldată cu 
depistarea unui număr mare de 
elemente dotate pentru sportul 
de înaltă performanță. Noii se
lecționați au venit să comple
teze și să reîmprospăteze rîn- 
durile secțiilor, alăturîndu-se 
sportivilor consacrați și por
nind, odată cu ei, la pregătirea 
viitorului sezon.

Și ciclismul a pornit în 
„campania de iarnă”. După o 
acțiune de evaluare a celor 
mai autentice tinere talente din 
țară, 47 de rutieri au trecut 
prin „filtrul" Centrului de me
dicină sportivă, pentru ca, din 
cei testați, să rămînă în final 
doar 20. Aceștia au fost și sînt 
supuși unui program de pre
gătire complexă. Cu toate că 
timpul a fost nefavorabil, pînă 
în prezent tinerii cicliști au 
rulat în această lună peste 
1000 de kilometri, acest lucru 
vorbind de la sine despre se
riozitatea cu care s-a abordat 
munca.

La înot, unde iarna reprezin
tă o etapă deosebit de impor
tantă în acumulări, pregătirea 
fizică lasă de dorit, fiind ne
glijată. E drept, lucrul pe us
cat este serios îngreunat și de 
insuficienta dotare a secțiilor 
cu aparatele necesare dezvoltă-

Horia ALEXANDRESCU
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La finele acestei săptămini, la Cluj-Napoca

DOUĂ IMPORTANTE «TRECERI DE GIMNASTICĂ
ÎNCHEIE STAGIUNEA OFICIALĂ INTERNĂ

< La start, meda!iați olimpici, component! ai loturilor \
republicane, alți sportivi de valoare

După mai multe participări în 
concursuri internaționale — tur
nee sau meciuri bilaterale —, 
încheiate cu remarcabile suc
cese ale maestrelor și maeștri
lor gimnasticii noastre, iată că 
la finele săplămînii activitatea 
competițională în această dis
ciplină sportivă revine în ac
tualitate și pe plan intern. Și 
nu e vorba de un concurs oa
recare. ci de finala Campio
natului republican de maeștri 
pentru echipe feminine și mas
culine, precum și de întrecerile 
„Cupei României", amplă tre
cere în revistă a tuturor va
lorilor gimnasticii noastre, pro
gramată în fiecare an la înche
ierea sezonului competițional.

Iată de ce, ni se pare, iubi
torii de sport din Cluj-Napoca 
au toate motivele să privească 
cu mult optimism programul 
lor de la sfirșitul acestei săp- 
tămîni. Spunem aceasta deoare
ce, vineri, sîmbătă și duminică, 
în orașul de pe Someș, la 
Sala sporturilor, vor fi trei zile

pline de gimnas
tică, cu participa
rea tuturor valo
rilor noastre, a 
medaliaților olim
pici, a componen- 
ților loturilor re
publicane, a altor 
sportive și spor
tivi talentați. Vi
neri dimineață sînt 
programate între
cerile băieților 
(cat. a IV-a, a 
IlI-a, a Ii-a si I), 
iar după-amiază 
cele ale fetelor, la 
aceleași categorii, 
în cadrul „Cupei 
României". Sîm
bătă dimineață se 
va da startul în 
campionatul pe e- 
chipe, cu concur
sul masculin, iar 
după-amiază ur
mează a fi desem-, 
nată echipa în
vingătoare în în
trecerea feminină. 
Duminică dimi-

PE MARGINEA ULTIMEI ETAPE A TURULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

MAI MULTE MOTIVE DE INSATISFACȚIE...
disputată duminică, 
turul campionatului 
s-a încheiat practic

Cu etapa 
ultima din 
Diviziei A, 
și sezonul fotbalistic. Spre deo
sebire de alți ani, acest final 
nu mai lasă atîțea regrete în 
rîndurile iubitorilor sportului cu 
balonul rotund, nemulțumiți, în 
general, de ceea ce le-au ofe
rit în ultima vreme echipele 
noastre divizionare. Sentimentul 
de insatisfacție a fost, de altfel, 
și mai mult accentuat de par
tidele etapei a 17-a, care — cu 
Cîteva excepții (meciurile de pe 
stadionul Steaua și de la Iași) 
— n-au depășit nivelul de me
diocritate atît de obișnuit in 
această primă jumătate a cam
pionatului, punînd 
numeroase aspecte 
vind desfășurarea 
ciplina în teren și 
din tribune, maniera arbitraje
lor.

Disputate, în majoritatea lor, 
în condiții vitrege, pe terenuri 
grele, adesea desfundate, parti
dele de duminică nu puteau, 
desigur, să nu sufere sub ra
port calitativ. Aceste circum
stanțe nu justifică insă in to
talitate numeroasele deficiențe 
de ordin tehnic, tactic și disci
plinar semnalate in mai 
toate meciurile etapei, lupta 
mult prea aspră — depășind 
frecvent limitele regulamentului

în evidență 
negative pri- 
jocului, dis- 
sportivitatea

neață vor avea

(Continuare
in vag. 2-3)

Recentă învingătoare în „Trofeul Milano", 
Teodora Ungureanu va incinta și la Cluj- 

Napoca publicul spectator

„NIMENI CA NADIA"

Teren greu, impracticabil, mai ales în zona centrală. Jucătorul 
bucureștean Libra va trece de Petrovici și Lucaci, dar nu va mai 
avea forța necesară să finalizeze
Progresul — F.C. Bihor)

această acțiune. (Fază din meciul 
Foto : D. NEAGU

CIUDAD DE MEXICO, 13 (Agerpres). — Televiziunea din 
transmis, sub titlul „Nimeni ca Nadia", o emisiune dea

consacrată triplei campioane olimpice Nadia Comăneci, ca 
zultatelor obținute de școala de gimnastică din România.

Mexic 
o ora 
și re-

Turneul final al „Cupei F. R. Box"

— care s-a dus pe unele 
nuri, îndeosebi pe cel din 
Iești. între Rapid și F.C. 
stanța. Tendințele pronunțate 
spre durități, nervozitatea exce
sivă și lipsa de bunăcuviință 
manifestate de unii jucători 
s-au soldat, de altfel, în aceas
tă etapă cu un număr record 
de cartonașe galbene : 25 ! Și 
trebuie menționat, după cum

tere- 
Giu- 
Con-

relatează cronicarii ziarului nos
tru prezenți la partidele etapei, 
că nu toți cei care ar fi meri
tat au primit respectivele aver
tismente, unul dintre jucătorii 
trecuți prea ușor cu vederea 
din acest punct de vedere fiind

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

CELE PATRU FINALISTE 
SE PREGĂTESC CU ATENȚIE 
Programul semifinalelor: LITORAL - B. C. BRĂILA și FARUL - B. C. GALAȚI

Au mai rămas două zile pînă la startul ultimei competiții 
pugilistice a anului.'Joi 16 decembrie, cu începere de la ora 16, 
în sala Dinamo din Capitală, va începe turneul final al „Cupei 
F.R. Box" pe echipe. Pentru ultima fază a întrecerii s-au calificat 
formațiile : Farul Constanța (cîștigătoarea ultimelor trei ediții), 
Litoral I.H.R. Mangalia, Box Club Galați și Box Club Brăila. Pro
gramul partidelor semifinale este următorul : LITORAL MANGA
LIA cu B.C. BRAILA și FARUL cu B.C. GALAȚI.

FARUL Șl LITORAL MANGALIA
în vederea acestui ultim 

niment pugilistic, toate 
patru echipe se pregătesc 
deosebită atenție. Astăzi 
vorbi despre intențiile cu 
vin la București formațiile ca
lificate pentru turneul final. 
Despre boxerii de la Lito-

eve- 
cele 

cu 
vom 
care

vorbit 
spor- 
care 
cali-

* w BOGATĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ DE MASA
,CUPA UNCAP" LA POPICE, O REUȘITĂ 

A SPORTULUI SĂTESC

Pe agenda concursurilor spor
tive de masă din țara noastră 
a apărut anul acesta o nouă 
competiție, deschisă locuitori
lor din mediul rural. Este vorba 
de concursul național sătesc de 
popice, dotat cu .trofeul „Cupa 
UNCAP", care și-a derulat la 
sfirșitul săptăminii trecute ul
timele secvențe.

Avînd darul să atragă într-o 
activitate continuă și organizată 
pe numeroșii practicanți ai jo
cului de popice, concursul or
ganizat de UNCAP. în colabo
rare cu C.N.E.F.S. și U.T.C., a 
stîrnit un deosebit interes în 
rîndurile tinerilor și vîrstnicilor. 
Mergînd din victorie în victo-

rie, aproape 60 de jucătoare si 
jucători începători s-au califi
cat în finala pe țară, găzduită 
sîmbătă și duminică de arena 
cu patru piste „Confecția" din 
Focșani. Recunoscute ca extrem 
de pretențioase, pistele arenei 
au supus pe concurenți Ia un 
dificil examen. Evoluînd la 
proba clasică de 100 bile mixte, 
Ana Baltag, Elisabeta Vass, 
Maria Ocean, Andrei Salamon, 
Ion Blaga și Aurel Dehelean 
au acționat cu siguranță atît 
Ia „pline", cit și la „izolate", 
înregistrînd rezultate la nivelul 
popicarilor consacrați. De ase
menea, Maria Teleki, Doina 
Stoica, Iuliana Kovacs, Zamfira

Mormocea, Anton Iamandi, Vic
tor Gheorghe, ca să amintim 
doar de cîteva dintre elemen
tele talentate prezente la Foc
șani, sînt tineri care, supuși 
unei atente pregătiri, pot pro
gresa rapid.

CLASAMENTELE : echipe
mixte — 1. Șara Lukacs — An
drei Salamon (corn. Miercurea 
Nirajului, jud. Mureș) 776 
(349+427), 2. Maria Teleki — 
Aurel Dehelean (Bacova, jud. 
Timiș) 765 (371+394), 3. Iulia- 
na Kovacs — Ion Blaga (Derna, 
jud. Bihor) 760 (355+405) ; in
dividual : (f) — 1. Ana Baltag 
(Pantelimon de Sus, jud. Con
stanța) 387, 2. Elisabeta Vass 
(Unguraș, jud. Cluj) 385, 3. Ma
ria Ocean (Valea Vinului, jud. 
S. Mare) 376 ; (m) — 1. A. Sa
lamon (Miercurea Nirajului,

jud. Mureș) 427. 2. I. Blaga 
(Derna, jud. Bihor) 405, 3. A. 
Dehelean (Bacova, jud. Timiș) 
394.

Traian IOANIȚESCU 

JUDEȚUL NEAMȚ : Sportivi 
din 20 de comune 

în întrecere !
Comuna Podoleni (județul 

Neamț) a găzduit cea de a 5-a 
ediție a competiției dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie" la șah, te
nis de masă, trîntă și haltere 
pentru tineretul din mediul ru
ral. Frumoasa sală a căminului 
cultural din comună a fost plină 
pînă la refuz cu săteni veniți 
să încurajeze pe cei peste 200 
de sportivi din 20 de localități

NU-ȘI ASCUND INTENȚIILE
ral Mangalia ne-a 
președintele asociației 
tive, Dumitru Petrișor, 
ne-a spus : „Simpla
ficare a formației noastre prin
tre participantele la turneul fi
nal al „Cupei F.R. Box" con
stituie în sine o performanță. 
Dar, pregătirile pe care le fac 
sportivii noștri sub îndrumarea 
antrenorului Victor Banu, pre
cum și valoarea multora din
tre ei mă îndeamnă să cred că 
la București ei țintesc mai 
mult. Și, de ce să nu mărtu
risesc, sper ca Nicolae Șeitan 
— campion european de tine
ret în acest an, Al. Barbu, I. 
Ioancea, S. Postolachc, M. 
Imre, Gr. Sasu sau Al. Hiera 
să ne aducă victoriile sconta
te și, poate, chiar Cupa. Cîțiva 
din boxerii noștri s-au aflat, cu 
o selecționată a județului Con
stanța, într-un turneu in R.D. 
Germană, unde au susținut 
mai multe partide ce au con
stituit o excelentă verificare 
înaintea confruntării din tur
neul final. Oricum, sportivii de 
la Mangalia nu vin la București 
să facă doar simplu act de pre
zență...".

Paul IOVAN 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare în pag. 2—3)



PLEDOARIE PENTRU PREGĂTIREA FIZICA 
A TINERETULUI STUDIOS

C. S. ARAD
CAMPIOANA PE

II
ECHIPE 59CUPA F.

(Urmare din pag. 1)

R. BOX»
tate. Elevii săi au înțeles că 
numai în acest fel pot aspira 
la o nouă victorie în finala 
competiției. De altfel, specia
listul constănțean a anunțat că 
va prezenta la București 
mai puternică garnitură a 
bului, din care nu vor 
Rușit Turan (semimuscă), 
doi campioni republicani
care am amintit, Titi Tudor 
(pană sau semiușoară), George 
Agapșa (semimijîocie), Alexan
dru Tirboi (mijlocie mică), Va- 
leriu Filip (mijlocie) și 
Dascălu (grea).

MASAIA TENIS DE Ultimii cîștigători ai trofeu
lui, pugiliștii de la Farul Con
stanța, nu-și ascund intenția de 
a intra pentru a patra oară în 
posesia „Cupei F.R, Box". Ei 
petrec multe ore în sala de 
antrenament. După campiona
tele naționale individuale ale 
seniorilor — unde au cucerit 
două titluri prin Ibrahim Fare
din (muscă) și Iuseim Memet 
(cocoș) — antrenorul Adrian 
Teodorcscu a continuat antre
namentele cu aceeași intensi-

astfel de obiectiv se cere din 
partea profesorilor de speciali
tate o cît mai bună organizare 
a muncii (căutîndu-se să se va
lorifice orice spațiu disponibil 
în școală), pasiune și spirit 
creator, pentru ca lecțiile sau 
activitățile sportive să aibă_ un 
conținut cît mai 
să fie extrem 
Adică, așa cum 
strat cei care au 
tele componente 
cului pedagogic

Inspectoratul școlar al Capi
talei ne-a oferit o premieră. 
Lucrările cercului pedagogic al 
profesorilor de educație fizică 
cu tema „Posibilități de opti
mizare a dezvoltării fizice a e- 
levilor în lecții și în activitatea 
independentă", prezentate în
tr-o manieră cu totul origina
lă, pe scena sălii de . festivități 
a liceului „Nicodae 
au avut o orientare 
tică.

Susținută printr-< 
exerciții efectuate 
eleve de la Școala 
108, de la liceele 
„Gheorghe Șincai» 
și „Zoia Kosmo
demianskaia". pre
cum și de studenți 
și studente de la \\\\\\\\\\\\\\\\\^ ieșit in relief
I.E.F.S., cu diferite ”
obiecte portative (mingi, bas- 
tonașe, rulouri, corzi, cercuri), 
tema 
demonstreze 
pot ----- -------
cru la orele de educație fizica
ș*

FEMININ

fi

Bălcescu", 
net prac-

suită de■o
de elevi și 
generală nr.

dens, totodată 
de dinamice, 
ne-au demon- 
condus diferi- 
ale temei cer- 

r__ ____ — conf. univ.
Gheorghe Ghișoiu și profesorii 
de educație fizică ”

ciuc,

La Arad s-au disputat sîm- 
bătă și duminică ultimele par
tide din campionatul 
— feminin. Ambele 
C.S. Arad au învins 
scor (5—4) echipa 
București, fără Maria 
în formație (I. Ioan — coresp.).

La sfîrșitul campionatului pe 
echipe — feminin, clasamentele 
se prezintă astfel :

pe echipe 
echipe ale 
cu același 
Progresul 

Alexandru

cea 
clu- 
lipsi 

cei 
de

Ilie

Irit 
rie,

între] 
hotar 
vor c 
ța. I 
tunof 

■rle B

Silvia Tca- 
viuv, Maria Stăpi- 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ noiu. Anca
qî Victor

INITIATIVE Meritele

aleasă și-a 
cit 

modalitățile

propus să 
de largi 

de lu-

activități independente, 
în care,

și în 
chiar și în condițiile 
mai ales iarna, cadrele didacti
ce nu dispun peste tot de săli 
de sport sau amenajări simi
lare. Obiectiv — asigurarea 
dezvoltării fizice generale șl a 
calităților metrice ale elevilor, 
indiferent ' _ --«»
(gimnazial, liceal, profesional). 
Exercițiile, 2 _ ’
sute (!), notate cu atenție de 
numeroși participanți, au arătat 
cît de lesne pot fi ele adaptate 
la cerințele procesului de învă- 
țămînt. De fapt acesta a fost 
și rostul temei.

Sigur, pentru a realiza un

de gradul școlii

în fapt cîlcva

Claici 
Tibacu. 
acestor 

cadre didactice au 
.......................t și 
prin maniera în 

care au reușit să pregăteas
că, intr-un... interval de numai
cîteva săptămîni, veritabile an
sambluri artistice. O sală în
treagă a avut impresia 
tă la un spectacol de 
profunzime scenică și 
simple demonstrații.

în același context s-a" înscris 
și lectorul univ. Carol Bedii 
care a prezentat și a demon
strat multipla funcționalitate a 
unor aparate de gimnastică 
realizate la atelierul de proto
tipuri al Institutului de Edu
cație Fizică și Sport (bancă 
bombată, 
funcțional, 
etc.).

O reușită 
torii merită

că asis- 
o mare 
nu la

helcometru multi- 
cuburi telescopice

pentru care iniția- 
toată prețuirea.

Tiberiu STAMA

1

BOGATĂ ACTIVITATE COJSPETIȚIONALA DE MASA
(Urmare din pag. I)

angajați în întreceri. Trebuie 
spus că la buna organizare a 
competiției și-au dat concursul 
profesorii de educație fizică din 
Podoleni precum și primarul 
comunei, Vasile Vrinceanu.

Iată cîțiva dintre cîștigători: 
Rodica Secară (Bodcști), P. Bis- 
triceanu (Roznov), 
(Podoleni) la tenis 
Virginia Antoce 
I. Petru (Podoleni) 
Macovei (Podoleni) . 
ța (Pîngănați) la haltere ; Gh. 
Povoleanu (Poiana Teiului) șl 
I. Purcaru (Borlești) la trîntă.

„Cupa 30 Decembrie" a fost 
cucerită de reprezentanții co
munei Borlești, pe locurile 2—3 
situîndu-se sportivii din Podo
leni și Pingărați.

CONSTANTIN VERNICA 
secretar al C.J.E.F.S. Neamț

M. Pintilie 
de masă ; 

(Redin) și 
la șah ; V. 
și Gh. Per-

numeroase acțiuni sportive de 
masă cu participarea de echipe 
din zeci de școli de toate gra
dele. în municipiul Craiova, 
pildă, pe agenda întrecerilor 
figurat 14 meciuri de volei 
12 de baschet.

Acțiuni sportive similare 
fost organizate și în . județele 
limitrofe, Gorj și Mehedinți, cu 
participarea elevilor din peste 
60 de școli.

în același timp, mai bine de 
15 000 de iubitori ai sportului 
din județele susamintite au fost 
prezenți la competiții din ca
drul „Cupei tineretului", ediția 
de iarnă.

de 
au
Și

au

ÎN JUDEȚELE DOLJ, GORJ 
Șl MEHEDINȚI : Numeroa
se acțiuni sportive pentru 

elevi și tineret

Din inițiativa C.J.E.F.S. Dolj 
și a Inspectoratului școlar ju
dețean, duminică au avut loc

SERIA I
1. C.S. ARAD II 10 10 0 68-22 20
2. C.S. Arad I 10 8 2 65-25 18
3. Progr. BUC. 10 6 4 54-36 16
4. C.S.M. CI. Np. 10 3 7 30-60 13
5. Gloria Bz. 10 2 8 28-62 12
6. Spartac Buc. 10 1 9 25-65 11

SERIA A II-A
1. ȘC. SP . CR. 10 10 • 0 68-22 20
2. Metal. Cugir 10 8 2 57-33 18
3. Șc. sp. Rm. V. 10 5 5 48-42 15
4. Dinamo Slatina 10 4 6 37-53 14
5. Voința Sg. Păd. 10 3 7 40-50 13
6. Voința BV. 10 0 10 20-70 10

Titlul de campioană a reve
nit echipei C.S. Arad II (Liana 
Mihuț, Ildiko Gyongyosf și Li- 
via Căruceru). antrenor — Emil 
Prokopetz.

Șc. sp. Craiova va juca 
seria I iar Spartac Buc. în 
ria secundă. Au retrogradat 
divizie Voința Sîngeorgiu 
Pădure și Voința Brașov,
dreptul de a participa la cam
pionatul de calificare.

în 
se- 
din 
de 
cu

B.C. BRĂILA Șl B.C. GALAȚI
La Brăila, antțenorli Ion 

Zlătaru și GheOrghe Victor în
cearcă să-și aducă elevii infor
ma cea mai bună, pentru a 
putea evolua la București la 
nivelul așteptărilor. Și, 
cum xie-a declarat C 
Tănase, președintele 
bului, pentru brăileni 
așteptărilor" înseamnă 
în rîndurile boxerilor 
te, deci, optimismul. Argumen
tele forte ale formației lor vor 
fi, desigur, „musca” Niță Robu, 
„semimijlociul" David Tănase, 
„mijlociul" Ion Răducu si „se
migreul" Costică Dafinoiu, ca
re vrea să demonstreze specta
torilor bucureșteni că înfrînge- 
fea din finaîa campionatului 
individual a fost doar un acci
dent. La celelalte categorii : N. 
Șchiopa (semimuscă), Gh. Ma
rinei (cocoș), Gh. Roșea (pană), 
Gh. Ionel (semiușoară). E. Stoi-

după 
Gheorghe 
Box-clu- 
„nivelul 

l locul I. 
domneș-

VIZEAZĂ PRIMUL LOC I
ca (ușoară), C. Ciochină (mij
locie mică), I. Petre (grea). Din 
lot mai fac parte N. Marchi
dan, C. Eremia, I. Gută, I. Bu
zata, N. Nichitov. N. Bardă si 
M. Turcu. Includerea în prima 
garnitură va depinde de forma 
lor și a titularilor în ajunul în
trecerilor.

Galați domnește, de 
optimismul. Ca și 

din Brăila, pre-

SEZONUL DE IARNA
(Urmare din pag. 1)

rii forței, dar — cum spuneam 
— nici interesul antrenorilor 
pentru această componentă ex
trem de importantă a pregătirii 
nu atinge cote satisfăcătoare.

în sezonul rece, ne-am obiș
nuit să întîlnim pretutindeni 
preocupări sporite în direcția 
instruirii juniorilor. Din păca
te, însă, această instruire se li
mitează deseori la bagajul teh- 
nico-tactic, pregătirea atjetică, 
complexă, a viitorilor perfor
meri situîndu-se la periferia 
preocupărilor. Or, atît pentru 
juniori, cît și pentru eșaloanele 
de frunte, sezonul rece trebuie 
să însemne in primul rînd o 
creștere considerabilă a robus- 
teții fizice, o mărire a rezis
tenței. Nota dominantă trebuie 
să fie lucrul în aer liber, pe cît

in zone cu teren acci- 
unde alergările în pan- 

deosebit de eficace.

PE MICUL ECRAN
Marț* 14 decembrie, ora 18,05 : Ho

chei. Cehoslovacia — Suedia (rezu
mat) .

Joi 16 decembrie, ora 15 : Hochei, 
Cehoslovacia — Canada (direct).

Vineri 17 decembrie, ora 15 : Ho
chei. Canada — Suedia (direct),

Simbâtă 18 decembrie, ora 18 : 
Campionatul național de gimnastică
— exerciții liber alese femei (trans
misiune directă de la Cluj-Napoca) ; 
ora 23,25 : Handbal masculin : Steaua
— H. B. Dudelange (Luxemburg) — 
rezumat ; ,,Cupa Mondială" la schi 
alpin : secvențe de la Cortina d'Am
pezzo și Val Gardena.

Duminică 19 decembrie, ora 11,45 : 
Campionatele națiorale de gimnas
tică — finalele pe aparate (transmisie 
directă de la Cluj-Napoca) ; ora 
14.55 : ..Anul sportiv 1276" (II) : J.O. 
de iarnă de la Innsbruck, Campiona
tul mondial de hochei, fotbal și tenis 
pe glob, meciurile de box Rodrigo 
Valdes — Max Cohen și Mircea Si
mon — Angel Miljan ; ora 22,30 ; 
„Cupa Mondială" la schi alpin : sec
vențe din slalomul masculin de la 
Madonna dl Caimpigiio ; „Retrospec
tiva patinaj artistic 1976" (III) — as
pecte din probele olimpice de la In
nsbruck.

posibil 
dentat. 
tă sînt 
De asemenea, jocurile sportive 
în zăpadă și schiul de fond 
sînt alte mijloace care contri
buie la mărirea capacității 
efort a organismului.

Acestora li se adaugă, 
mod firesc, pregătirea fizică 
specifică, precum și pregătirea 
tehnico-tactică, care 
desfășura în săli.

Așadar, sezonul rece 
buie să fie considerat 
rioadă de acalmie, de 
mai mult sau mai puțin activă, 
ci o perioadă de pregătire, un 
moment de importanță majoră 
în creșterea valorilor, în mări
rea posibilităților și resurselor 
sportivilor. în vederea îndepli
nirii obiectivelor acestei peri
oade, este necesar ca atit con
ducerile cluburilor, cît și teh
nicienii să se aplece cu toată 
seriozitatea asupra problemelor 
legate de pregătirea de iarnă, 
alcătuind planuri de antrena
ment pe baze științifice, fără 
a neglija în același timp aspec
tul atractivității lecțiilor. Spu
nem acest lucru pentru că, este 
știut, în perioada pregătirii de 
iarnă se instalează deseori mo
notonia, care aduce în mod fi
resc scăderea interesului și a 
sîrguinței sportivilor și, impli
cit diminuarea randamentului. 
Așadar, să transformăm sezonul 
de iarnă într-o perioadă de 
muncă intensă, de' punere a 
bazelor pregătirii !
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La B. C. 
asemenea, 
colegul său 
ședințele Box-clubului gălățean, 
Gheorghe Moscopol, ne-a de
clarat că și echipa sa vizează 
primul loc în competiție. Reve
nirea antrenorului emerit Petre 
Mihai la cîrma echipei (de_|a 
22 noiembrie) a _ __ ....__
încredere în forțele proprii ale 
sportivilor, 
tesc cu 
conștiinciozitate, 
indu-le 
vechiului 
nii au o 
încă din 
cărora vor primi replica primei 
favorite, echipa Farul Constan
ta. O victorie în fața constăn- 
tenilor ar însemna pentru gă- 
lățeni un pas uriaș spre înde
plinirea obiectivului pe care și 
l-au propus, cucerirea Cupei. 
Vor încerca să facă acest pas, 
aliniind următoarea ' formație : 
V. Moldoveanu (semimuscă). I. 
Mircea sau I. Gavrilă (mus
că). Șt. Duminică (cocoș). N. 
Rutescacă sau M. Tone (nană), 
N. Boșcu (semiușoară). D. Bu
te (ușoară), I. Tîrîlă (semi- 
mijlocie). P. Istrate (mijlocie 
mică). C. Cbiracu sau S. Tîrîlă 
(mijlocie). G. Axente (semi
grea) si V. Lehădns (grea).

UN CADOU Șl O INVITAȚIE
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LA .. AER CURAT
Vizitați de îndată magazinele co

merțului de stat I Aveți posibilita
tea să alegeți cadoul în funcție de 
„performanțele sportive" spre care 
tind cei ce vă sînt dragi.

Schiuri pentru copii, executate din 
lemn, cu și fără legături tip TU
RIST.

SUPER. Dimensiuni : 60—130 cm. 
Prețuri : 66—395 lei.

Schiuri pentru începători, avan
sați și performeri :

• SUPER și COMBI R, executate 
din 
cm. Preturi : 395—580 lei.

• POSTĂVARUL, SAFIR, TOPAZ, 
executate din lemn combinat cu 
fibră de sticlă și metal. Dimen
siuni : 160—200 cm. Prețuri : 774— 
1913 lei.

• CRISTAL, RUBIN, executate din 
lemn, fibră de sticlă și metal. Di
mensiuni : 170—220 cm. Preturi : 
1443—2271 lei.

Patine pentru patinajul artistic. 
Mărimi : 18—29 cm. Prețuri : 81 — 
100 Iei.

Săniuțe diferite dimensiuni și mo
dele, săniuțe pliante. Preturi : 69— 
110 lei.

Dăruind o pereche de schiuri, 
patine sau chiar o săniuță, dăruiți 
de fapt nenumărate ore de plă
cută destindere în aer liber I

lemn. Dimensiuni : 140—205

DECEMBRIE1
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ROX $c- SP- gloria arad 
_ LOKOMOT.V kosce 
Tinerii pugiiiști arădeni au 
în fa?a boxerilor cehoslovaci 

unei mai bune pregătiri 
Cele mai frumoase meciuri: 
(Arad) b.p. Valkosec (Ko- 

Farcău 
coresp.). © 
.   corn- 

a dat 
,........... . întrece*
în turneul final, 
Aurel Simion și 
învins formațiile

14—3. 
cîștigat 
datorită 
tehnice.
Ștefana , __ ____
sice), Gabor (Kosice) b.p.
(Arad). (I. IOANA 
FINALA „CUPEI MUSCELUL"',
petiție rezervată juniorilor
cîștig de cauză inițiatorilor 
rii : S.C. Muscelul. * 
elevii antrenorilor
Gheorghe Vlad au __ _ _____
B.C. Galați cu 28—19 și C.S.M. 'Re
șița cu ~
Ies atitudinea 
chipei Olimpia 
nu / _________ _____
la turneul final, deși aceasta obținu
se calificarea. Pugiliștii juniori de la 
S.C. Muscelul au reușit pentru a treia 
oară să cucerească trofeul. (D. RA
DULESCU — coresp.). • ESTE IN

23—20. De netnțe^
conducătorilo-r e^" 

București care 
și-au mai prezentat formația

E CAIUL SĂ STABILIȚI

IN RECOPD DE VITEZĂ...
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PENTRU

&

CADOURILOR

CEI DRAOI
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Zilele rămase pînă la sfîrșitul 
suficiente pentru realizarea acestei dorințe. Magazinele și 
raioanele de specialitate ale comerțului de stat vă așteaptă, Șs 
deci, cu o bogată gamă de pulovere, vesie, scampolouri ; g; 
lenjerie pentru femei și bărbați ; poșete, pălării, cravate, 
căciuli, mănuși, fulare, gulere de blană ; pantofi, ghete, 
cizmulițe, șoșoni ; paltoane, costume, compieuri, rochii, sa- 
couri, pantaloni pentru femei și bărbați... Un adevărat ca- 
leidoscop de articole pe care le veți descoperi, sperăm, 
cu plăcere.

Așadar, intrați chiar astăzi în magazinele specializate, 
pentru a cumpăra, din timp, cadourile preferate !
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YSTII DE LA FARUL CONSTANTA
1 7

decembrie și 5 ianua- 
ipa de rugby Farul 
a, campioana tării, va 
de un turneu peste 

Rugbyștii constănțeni 
ua. mai întii, în Fran- 
'or juca în compania 
ei farmatii Bagneres 
•re (din care fac parte, 

alții, internaționalii 
Bertranne și Gourdon) 
și a selecționatei Pi- 
în continuarea tur- 

Fșrul va susține două 
rugbyului", 
și selecțio-

țeană își continuă pregătirile 
sub îndrumarea antrenorului ei, 
prof. Mihai Naca,

A DUPĂ 10 ANI

îri „patria 
jridge Pack 
tnpshire. 
lerea unei 
frumoase în 
neu, formația constăn-

comportări 
acest apro-

Ieri pe Giulești 
RAPID - GLORIA 
BUCUREȘTI 0-0

Intr-un meci din cadrul ultimei 
etape (a iv-a) a turneului final 
al campionatului Diviziei A de 
rugby, grupa a Ii-a, Rapid a în- 
tîlnit luni, pe stadionul Giulești, 
formația Gloria București cu care 
a terminat la egalitate : 0—0.

în condițiile unul teren deo
sebit de dificil (desfundat). con
trolul balonului nu s-a putut e- 
fectua normal, motiv pentru care 
au fost ratate, de ambele părți, 
numeroase ocazii de a înscrie.

IMAI MULTE MOTIVE DE INSATISFACȚIE 
I (Urmare din pag. 1)

n

I
I
I
I

un

IMP6R1ÂNTE ÎNTRECERI DE GIMNASTICĂ j
rmare din pag. 1)

ele pe aparate din ca
lpei", atît la gimnastică 

cit și la gimnastică

ința de a afla amănun- 
e feminin
>e, ne-am adresat cîtor- 
mori, solicitîndu-le de-

apă amiază, campioana 
Nadia Comăneci va 
Londra unde urmează 

inmineze premiul oferit 
I. drept distincție peri

mai bună sportivă a 
176.

ipra echipei pe care o 
ia, precum și un pro- 
1 legătură cu ordinea 
trei clasate. Iată răs-

: primite :
L KAROLY, antrenor 
1 de gimnastică din 
al Gh. Gheorghiu-Dej : 
lomăneci, Teodora Un- 

Iuliana Marcu, Viori- 
rghiu, Georgeta Șandor 
ijOancca. Vom lupta să 

titlul de campi- 
i locurile următoare : 
și C.S.M. Baia Mare.

EMILIA LIȚA, antrenoare la 
Dinamo București : Anca Gri- 
goraș, Alina Goreac, Cristina 
Itu. Călina IIosu, Mioara Stan- 
ciu, Vasilica Bălan, Magda Lo- 
gofătu. Arina Pahonțu. In mod 
cert, pe primele două locuri 
Liceul de gimnastică Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Dinamo București. 
Pentru locul 3 întrevăd o lup
tă strînsă între C.S.M. Baia 
Mare, S.C. Bacău, Petrolul Plo
iești și Șc. sp. Sibiu.

NORBERT KUHN, antrenor 
la C.S.M. Baia Mare : Costela 
Mureșan. Amalia Cîmpan, Iri
na Murvai, ludita Marcu, Irina 
Kocsis, Eva Zaharanschi. Cred 
că ordinea primelor trei va fi 
următoarea : Liceul de gimnas
tică Gh. Gheorghiu-Dej, Dina
mo București, C.S.M. Baia 
re.

în întrecerea masculină, 
namo București, pornește, 
dent, cu prima șansă.

Ma-

Di- 
evi-

MĂSURI DISCIPLINARE
ALE F R. BASCHET

■SFĂȘURARE cursul de ofl- 
iox, organizat de Comisia 
i București. La lecțiile con- 
prof. Radu lorgulescu iau 
te 40 de curșan|i, printre 
află numeroși foști boxeri. 
DNESCU).
PESTE 200 DE JUDOKA din 
37 de secții au participat, la 
la o mare întrecere de se- 
intre

L.
(I.O.B. Balș), N. Petre (E- 

icurești), B. Onodi (Con- 
M. Ciuc), V. Anton (Dina
ri, E. Lucălușu (A.S'.A. Tg.

I. Filip. (Nitramonia 
f. LAZÂR — coresp.)

a

în urma
F.R. Baschet a abaterilor săvîr- 
șite de Mariana Andreescu (Ra
pid) și Karol Takacs (Politeh
nica Iași), care nu au răs
puns la convocarea loturilor 
reprezentative in vederea par
ticipării la jocurile balcanice, 
s-a hotărît: Mariana Andreescu 
a fost suspendată din activita
tea competițională internă și 
internațională pînă la prezenta
rea clară a situației școlare, 
Karol Takacs suspendat 4 etape.

discutării în Biroul

cei 
Lazâr

Fâ-

LA PITEȘTI
loc o dublă 
de .
Reprezentativa județu- 
Vasas Budapesta, In

avut 
întîlnire 

juniori, la greco-ialâ 
intre

și .......------- ...
i partide victoria a revenit 
r cu 5—4, de fiecare data, 
ireat în cele două meciuri

(categ. 52 kg), I. Sandu 
A. Mitu (74 kg), Gh. Mol- 
(+100 kg) și, respectiv J. 
M<g). (I. FEȚEANU — co

li IN CAMPIONATUL
DIVIZIEI A au loc azi 

ci uri le restante din etapa 
jltima din tur. La Bucu- 
lispută trei jocuri. Laromet 
(f), Olimpia — Dacia Plo- 

iloria — Constructorul Ga
in țară au loc o serie de 
nportante pentru configura- 
îentului, ca de pilda, cele 
Imentul Brașov — Petrolul 
Ploiești, Olimpia Reșița — 
uj-Napoca (m), Textila Ti- 
- Voința Tg. Mureș și Vo- 
■Napoca — Hidromecanica

Ă * CUPA FARUL la 
fi>retă (băieți șl fe- 

idă a dat cîștig de cauză 
Georgeta Teodor și Mihai 

ambii de la Dunărea Ga- 
idasinului Aure! Scarlat (Al- 
maia). Pe echipe, competi- 
nit trăgătorilor de la Școa- 
5 nr. 1 Constanța. @ AZI 

în sala Floreasca II va 
o întrecere internațională 
parea echipelor l.E.F.S. și 
ice (Polonia). Competiția 

scrimerî la toate probele 
M3ATA Șl PÎNA LUNI IN- 
apitala va fi gazda cam- 
reptAflicane de tineret (e- 

rdine* probelor a fost fi- 
I : sîmbătă — floretă bă
nică — spadă, luni — so
rți — floretă fele.

MIINE SINT PROGRA
MATE două 
campionatul 

Dinamo — 
Dinamo, ora

partide 
masculin 
Viilorul 
161 Și 

Flo-

din 
I A
□ Io
, C.S.U. Galați (sala
□ 15,30), contind psntru ul- 
5 a turului c IN DIVIZIA B 
ișurat duminică două par- 
nte, la masculin : Voința

— ,,U" Cluj-Napoca 1—3 
— SARO Tirgoviște 3—0.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tilihoi (Universitatea Craiova), 
„remarcat" în meciul de la Pe
troșani pentru intrările sale tari 
la adversar. Mai mult chiar, 
din bilanțul faptelor negative 
ale etapei desprindem și aba
terile comise de Gătej, Rontca 
și Radu II, cjțre i-au determi
nat pe arbitri să-i elimine din 
joc (pe jucătorul piteștean, to
tuși, cu ușurință, pentru
fault), cu consecințele ce vor 
rezulta din dezbaterea cazuri
lor respective de către Comi
sia de disciplină.

Manifestări nesportive.' s-au 
produs, însă, nu numai pe te
renurile de joc, ci 
regretabil — și 
spectatorilor, ale 
unor echipe. Cazul 
pare să-1 prezinte 
porterilor care au 
pă craioveană la Petroșani 
care — după relatările primite 
de la fața locului — s-au com
portat foarte nesportiv, unii 
dintre ei chiar huliganic, atît pe 
străzile orașului ai cărui oas
peți erau, cît și la stadion, in 
timpul și după terminarea me
ciului. Și — dacă ne aducem 
bine aminte — nu este prima 
oară cînd acești așa-ziși supor
teri ai Universității Craiova se 
dedau la asemenea fapte, adu- 
cînd prejudicii morale propriei 
lor echipe favorite. Cu o notă 
mai mică (7) Ia „Trofeul spor
tivității" au fost amendate de 
către cronicarii noștri și mani
festările deplasate ale unor 
grupuri de spectatori pe stadi
oanele din Reșița și București 
(la meciurile echipelor Progre
sul și Rapid). La Giulești, de 
pildă, deși formația feroviară a 
controlat cu autoritate jocul, 
obtinind o victorie clară, nume
roși spectatori (îndeosebi de la 
tribuna a doua) s-au înfierbîn- 
tat peste măsură, huiduindu-i și 
împroșeîndu-i cu tot felul de 
invective nu numai pe jucătorii 
oaspeți (dintre care, ce-i drept, 
unii au provocat asemenea ma
nifestări), dar și pe arbitri, cu 
toate că Otto Anderco (împreu
nă cu colegii de la linie) a con
dus excelent această partidă, pe 
care a reușit să o țină în 
mînă, sancționind orice iregula
ritate. Dar dacă și la un ase
menea meci, în care echipa fa
vorită se impune nu numai

— în mod 
în rîndurile 
suporterilor 

cel mai grav 
acela al su- 
însoțit echi-

Și

prin joc, ci și prin rezultat, 
spectatorii giuleșteni se com
portă astfel, ne întrebăm cu 
justificare ce se putea inlîmpla 
dacă meciul respectiv s-ar fi 
disputat „pe muchie de cuțit" 
și Rapid nu obținea victoria ?

Etapa a 17-a ne-a oferit, din 
păcate, și consemnarea unui 
rezultat viciat de arbitri, cel al 
meciului Progresul — F.C. Bi
hor, in care golul egalizator al 
echipei bucureștene s-a marcat 
în urma unui ofsaid flagrant.

Firește, am fi nedrepți dacă 
nu am recunoaște că ultima 
etapă a turului ne-a oferit, to
tuși, și aspecte pozitive. în rîn- 
dul acestora sînt, îndeosebi, de 
consemnat : verva ofensivă a 
echipei Steaua (care a confir
mat evoluția din partida de 
Cupă), ca și a Politehnicii Iași; 
evoluția lui Dumitrache, care — 
apropiat din nou, se pare, de 
condiția lui de altădată — și-a 
dus și duminică echipa la vic
torie, contribuind astfel substan
țial la frumoasa ei ascensiune 
în clasament; curajul antreno
rului D. Nicolae-Nicușor și al 
conducerii clubului băcăuan de 
a lăsa pe tușă patru jucători — 
din motive disciplinare — la un 
meci de mare importanță și di
ficultate pentru propria echipă; 
arbitrajele prestate de N. Raab 
la Reșița și O. Anderco la 
București.

Cam atît, însă, despre aceas
tă ultimă etapă care a dus la 
detașarea liderului clasamentu
lui, Dinamo, la patru puncte de 
urmăritoarele sale. în fruntea 
cărora s-a plasat acum specta
culos Steaua, promițînd pentru 
retur un duel interesant.

MARGINALII

STAGIUNEA S-A ÎNCHEIAT

H I P I S M
Duminică a luat sfîrșit cea de-a 

16-a stagiune a hipodromului din 
Ploiești, evenimentul eonsemnînd 
că-n acest an s-a înregistrat ac
tivitatea cu cel mai mare volum 
desfășurat aici. Afirmația este a- 
testată de cifrele care însumează 
disputarea a 45 reuniuni, cu un 
total de 384 curse, la startul că
rora s-au perindat 4025 concurențl. 
Pe plan valoric, titlul de „cel mai 
bun trăpaș al anului" trebuie a- 
tribuit excelentei Vîltava, atît 
pentru recordul înscris cu 1:23,1 
pe- km cît și pentru evoluțiile ei 
constante și cu totul remarcabile.

Reuniunea de duminică a în
semnat un frumos succes pentru 
Gheorghe Tănase. Astfel, în cei 
37 de ani de activitate pe hipo
drom, el a cucerit titlul de cam
pion al antrenorilor pentru a 12-a 
oară, cu cele 49 victorii obținute 
de caii din antrenamentul său, 
stabilind un nou record în mate
rie pe cimpul de curse nloieștean. 
La driveri, el a cîștigat pentru a 
11-a oară, totalizînd 1083 de victo
rii în carieră, defalcate astfel : 
715 pe hipodromul Bănoasa Trap,

3 în probe internaționale din stră
inătate șl 37-0 la Ploiești.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I — Lapis (Gh. Avram) 40,6, Fiaya, 
simplu 8, ordine 41 ; cursa II — 
Satirica (A. Bnailovschi) 39,7, He- 
lia, simplu 3,30, event 91, ordine 
40. P ; cursa III — Romas (Gh. A- 
vram) 35,5, Orestica, Ricoșeu, sim
plu 3,70, event 15, ordine 7, ordi
ne triplă 40 ; cursa IV — Plenița 
(Tr. Dinu) 40,2, Raion. simplu 
2,80. event 7, ordine 19 ; cursa V — 
Campaner (Gh. Ciobanu) 34,5, Or
golioasa. Orar, simplu 5, event 10, 
ordine 13, ordine tri-plă 161 ; cursa 
vi — Sacou (Gh. Tănase) 32, Re
țeta, simplu 6,20, event 34, ordine 
51, triplu cîștigător 105 ; cursa VII 
— Odolina (V. Gheorghe) 32,6, Ar
tizan, Heliodor, simplu 8,40. event 
75, ordine 95, ordine triplă 2119 : 
cursa VIII — Reclama (Gh. Tă
nase) 35,7, Hoda, simplu 3. event 
37. ordine 29. triplu cîștigător 226; 
cursa IX — Hoya (Ion T. Nicolae) 
35.4, Pasarela, simplu 9. event 31, 
ordine 57. Pariul austriac ridicat 
la suma 
tig-at de 
nații cu 
cite 2 300 
trageri :

UN JOC DE CALITATE. Joc 
și atmosferă de veritabil derby, 
duminică, la meciul dintre 
C. S. Tirgoviște și Chimia Rm. 
Vîlcea (2—0), disputat în pre
zența unui public numeros ca
re, la încheierea partidei, a 
aclamat echipa locală și pe an
trenorul N. Proca, pentru per
formanța de a fj terminat tu
rul pe locul I, cu 4 puncte 
avans.

Jucătorii tîrgovișteni au 
reușit ca -r la despărțirea, pînă 
în primăvară, de entuziaștii lor 
suporteri — să presteze un 
fotbal de calitate, cîștigînd de 
o manieră convingătoare (în a- 
fara celor două goluri, au ratat 
un penalty prin Florea, au avut 
3 bare și un raport de cornere 
de 13—5). Compartimentul cel 
mai bun al gazdelor a fost, 
în acest meci, linia de apă
rare Gheorghe, ” 
Pitaru (acesta 
este un fundaș 
reale perspective), 
care s-au mai evidențiat Furni
că, Tătaru (autorul celor două 
goluri) și Kallo. De altfel, unul 
din atu-urile lui C. • S. Tîrgo- 
viște în acest tur l-a constituit 
buna organizare a defensivei, 
ceea ce explică cele numai 9 
goluri primite în 17 meciuri ( !)

Ene, Florea, 
din urmă 
stingă cu 
alături de

LOTO

de 87 408 lei a fost cîș- 
11 tichete cu 19 combi- 
6 cai, revenind fiecăreia 
lei. Report 43 708 lei.' Re- 
Hilmed.

Niddy DUMITRESCU

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CISTIGURIEE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 8 DECEMBRIE

1976 19 MW 1079

E :

A : 154.538 lei.

cat. 6 :

B : 7,05 
C : 41,15

Extragerea a 11-a : cat. 
variante a 6.715 lei ; cat. 
a 1.151 lei; cat. D: 1.404,10 a 60 lei; 
cat. E : 77,75 a 209 lei ; cat, F : 
1.782,05 a 40 lei.

Report cat.

Extragerea I : cat. 2 : 1 variantă 
25% a 43.787 lei ; cat. 3 : 8,25 a 
5.303 lei ; cat. 4 : 27,95 a 1.567 lei : 
cat. 5 : 70,45 a 622 lei ; 
2.472,95 a 40 lei.

Report cat. 1 : 96.249 lei.

Jucînd mai multe bilete 
vă măriți șansele de cîștig

ACTUALITATI
e REJUCARE DE MECI IN 

DIVIZIA B. Miine, de 
14, ' “
de Divizia B Unirea — 
Buzău, din cadrul seriei 
vorba, de fapt, de o rejucare 
a partidei din etapa a 15-â, în
cheiată cu victoria echipei lo
cale cu scorul de 1—0. Gloria 
Buzău a contestat dreptul de 
joc al unui junior, contestație 
apreciată ca întemeiată. F.R.F. 
a decis rejucarea pe motiv că 
Unirea nu știa exact vîrsta ju
niorului (!?), al cărui carnet 
de legitimare fusese completat 
greșit de către secția de fotbal 
a C.M.E.F.S. București, unde a 
activat jucătorul respectiv pînă 
la transferarea lui la Unirea 
Focșani. E vorba, deci, de o 
iregularitate pe care Gloria 
Buzău a depistat-o. Aceasta, 
pentru că oaspeții știau mai 
bine ceea ce trebuia să știe, de 
fapt, 
sportive

la ora 
are loc_la^ Focșani meciul 

Gloria 
I. Este

Cîștigul de oat. 2 a fost obținut 
de Alexandru Matache din Iași.

Pentru Mircea Lucescu, tri
coul al 67-lea a fost ultimul. 
„Căpitanul de pe Wembley" a 
anunțat retragerea din echipa- 
națională. în după-amiaza 
cului cu Bulgaria, el si-a dat 
seama, la un moment dat. că 
e singur, că pe teren nu se mai 
află nici unul 
pierii cu care a

JO-

dintre coechi- 
trăit neuitata

MIRCEA LUCESCU

adu- 
mă- 

Lau-
1-a

de la Londra, din 15 ia- 
1969.
2 noiembrie s-au împli- 
ani de cînd Mircea Lu-

noapte 
nuarie

...La
nit 10
cescu debuta în echipa națio
nală, pe Stadionul Republicii, 
în fata Elveției. Pentru cei mai 
multi dintre spectatorii aflați 
în tribună, acest debut nu pă
rea a fi mai mult decît o în
cercare de rutină a antrenori
lor. menită să satisfacă mai cu-

rînd dorul publicului de „ceva 
nou". Băiatul cel firav, venind 
din Divizia B, nu putea fi un 
pericol pentru internaționalii 
vremii, cu atît mai mult cu cît 
Mircea Lucescu era doar umbra 
modestă a lui Pîrcălab. Dar 
anii au trecut și Mircea a con
tinuat să fie prezent la aproape 
toate marile bucurii și necazuri 
ale fotbalului nostru.

Mircea Lucescu a fost 
lat și contestat în egălă 
sură. După seara de Ia 
sanne, antrenorul elvețian
comparat cu Gento. Peste un 
an. însă, la Guadalajara, des
tui au fost aceia care i-au con
testat dreptul de a fi pe gazo
nul mexican. Mircea Lucescu a 
trăit frumoasa după-amiază de 
la Budapesta (1—1). a regăsit 
căldura acelei zile, peste 3 ani, 
la Madrid (1—1). dar a fost su
ficient ca forma sportivă a a- 
cestni campion al abnegației să 
scadă, pentru câ rmitul Pîrcă
lab" să fie mereu im termen 
de comparație. (Să amintim, 
totuși, o- declarație a Iui Rudy 
Wetzer, unul dintre cei mai 
mari jucători din istoria fotba
lului nostru : „Eu nu am avut, 
în anii mei, o extremă de ta
lia lui Lucescu", pentru a pune 
punct unei dispute care nu va 
face decît să crească si măi 
mult aureola internaționalului 
Mircea Lucescu).

„Căpitanul de pe Wembley" 
și al atîtor alte meciuri a fost 
și este mai mult decît un jucă
tor de. valoare. El rămîne ex
ponentul unui climat de sporti
vitate. omul care a adunat in 
jurul său, prin tact, modestie 
și discreție, energiile reale, dar 
de atîtea ori dispersate. ale 
multor fotbaliști români. Mircea 
Lucescu a însemnat 
ECHIPEI. Ce 
ar putea să-și 
vărat căpitan

victoria 
altă performanță 
dorească un ade- 
de echipă ?

loan CHIRILĂ

©

conducerea , asociației 
Unirea Focșani că ju-

„TROFEUL

Situația
(decernat
celui mai sportiv public), 
ierea turului Diviziei A, 
toarea :

în „Trofeul Petschovschi" 
anual de ziarul nostru 

la înche- 
este urmă-

1. Arad 9,11 ; 2 .București

LA ETAPA
precum și cele 7 puncte cuce
rite în deplasare.

în jocul cu Chimia, tîrgo- 
viștenii au avut debuturi de 
repriză furtunoase (cînd au 
înscris) dar. după 2—0, ei 
slăbit ritmul, permițind oaspe
ților să aibă inițiativa o bună 
perioadă 
secundă, 
treprins 
mai ales 
și Bartales. în ciuda terenului 
greu și a mizei mari a meciu
lui, partida s-a disputat într-o 
notă de remarcabilă sportivi
tate. Este meritul jucătorilor, 
dar și al arbitrului sucevean 
M. Fediuc care a condus com
petent și autoritar. O mențiu
ne și pentru excelentele condi
ții de organizare asigurate de 
gazde. (R. U.)

O REUȘITĂ ÎNTRECERE, 
în ciuda terenului greu, alune
cos, acoperit cu un strat gros 
de zăpadă (din păcate necu
rățată la timp de organiza
tori), partida Oltul Sf. Gheor
ghe — Relonui Săvinești (2—0) 
a oferit, spre satisfacția înflă- 
căratei galerii a Oltului (foarte 
sportivă, cu un frumos reper
toriu), o întrecere de bun ni
vel tehnic și spectacular. Gaz
dele. încurajate de egalul ob-

și 
au

de timp din repriza 
cînd vîlcenii au în- 

atacuri periculoase 
prin Cornel Nicolae

ACTUALITATI
niorul... nu maj este junior, ne
glijență care acum se bucură 
de o inexplicabilă bunăvoință.

O MIERCURI 15 DECEM
BRIE, la ora 17,30, în sala I.S.B. 
din str. Berzei, va avea loc 
plenara Comisiei de fotbal a 
municipiului București, cu care 
prilej se va ■ analiza activitatea 
din acest an și se va stabili 
planul de măsuri pentru anul 
1977. Sînt invitați toți conducă
torii cluburilor și asociațiilor 
din Capitală, antrenorii și că
pitanii echipelor de toate cate
goriile, arbitrii divizionari și 
cei municipali.

• ECHIPA ETAPEI. Alcătu 
ită pe baza notelor acordate 
jucătorilor, echipa etapei a 17-a 
a Diviziei A se prezintă astfel: 
Eftimescu — Pop, Zahiu. Ispir, 
Vigu — N. Naghi, -Simionaș, R. 
Dan — D. lonescu, Dumitrache, 
Băluță.

PETSCHOVSCHI"

8,79 ; 3. Constanța 8,77 ; 4. Tg. Mu
reș 8,62 : 5. Timișoara.- 8.55 ; 6. Cra
iova 8,50 ; 7. Reșița 8,37 ; 8. Hune
doara 8,33 ; 9—10 lași și Bacău 8,25 : 
11. Galați 8,12 ; 12—13. Pitești și 
Petroșani 8,11 ; 14. Oradea 8,00.

DIVIZIEI B
ținut in etapa trecută 
au abordat partida 
aplomb, desfășurindu-și acțiu
nile pe un front larg, ceea ce 
a surprins în nenumărate rîn- 
duri descoperită defensiva oas
peților. Dar, din păcate, exce
lentele situații de gol create 
au fost ratate cu multă ușu
rință sau blocate în ultimă in
stanță de curajosul portar al 
Raionului, Mia.

De partea cealaltă, echipa 
din Săvinești , (antrenor G. 
Raksij a avut și ea o evoluție 
de ansamblu bună, fără efecte 
pe tabela de marcaj, contri
buind totuși, în egală măsură 
cu învingătoarea. la realizarea 
unui frumos spectacol fotbalis
tic. Deci, atunci cînd echipele 
se preocupă mai mult de joc, 
ele oferă partide de bună cali
tate. La reușita jocului o con
tribuție .importantă a adus și 
brigada de arbitri craioveni, 
condusă de Radu Șerban. 
(Aurel PĂPĂDIE).

MATURITATEA ȘI-A SPUS 
CUVÎNTUL. Prezența liderului 
seriei a III-a, Olimpia Satu 
Mare, la Turda. în confrunta
rea cu ambițioasa formație lo
cală, Sticla, a stîrnit un interes 
deosebit (aproximativ 7 000 
spectatori). într-adevăr, cei pre- 
zenți n-au avut ce regreta, ex- 
ceptînd înfrîngerea formației 
locale (1—0). ei asistînd, 
schimb, la un joc frumos, 
care s-a detașat net echipa 
sătmăreană. Victoria oaspeților 
a fost determinată, în primul 
rînd, de o superioară pregătire 
fizică. îmbinată cu o tehnică 
mai bună a unora dintre jucă
tori (Mureșan. Kaizer. Helvei, 
Hateganu, Both), cît și de o a- 
decvată orientare în teren. Su
perioritatea lor a fost evidentă 
în toate compartimentele, pe 
toată durata întîlnirii. materia- 
lizîndu-se numai o singură 
dată, prin golul înscris de Ha- 
țeganu (min. 37), după o pasă 
primită de la Both. Scorul pu
tea fi și mai convingător, însă 
unii dintre înaintași nu ratat 
copilărește, din bune poziții. 
De partea cealaltă, Sticla, o e- 
chipă de elan, cu multă dărui
re. Dar... cam atît. Pînă la pri
mirea golului, a arătat o deo
sebită combativitate. însă, după 
aceea, a acționat nervos (Ludu- 
șan primind un cartonaș galben 
pentru faulturi repetate), ata- 
cînd haotic. De notat că, unul 
din așa-zișii suporteri a arun
cat cu o sticlă în incinta sta
dionului, aducînd astfel' o notă 
scăzută publicului din Turda. 
A arbitrat foarte bine Maxi
milian Popescu — București. 
(V. IORDACHE).

la 
cu

Brăila, 
mult 

acțiu-

în 
in



ÎN TURNEUL DE HANDBAL FEMININ „CUPA SILEZIEI»

MTOWICE, 13. Duminică 
ceput la Kattowice și în 
a localități din apropiere 
oetiția internațională de 
Ibal feminin dotată cu „CU- 
SILEZIEI”. Prima rundă' a 
marcată de mari surprize, 
rupă A. selecționata Româ- 

(pregătită de antrenorii 
riu Gogâltan și Traian Bu
lă) a întrecut cu 16—13 
•7) reprezentativa Uniunii 
etice, campioană olimpică, 
echipa Suediei a depășit Ia 
iă — 18—17 (8—7) j— prima 
lație 
l.D.
8—9

A ÎNTRECUT FORMAȚIA U.R.S.S. CU 16-135
va, Kanasiuk. Parsenova și Ku- 
driașeva — cîte unul, pentru 
U.R.S.S.

Competiția continuă
15 decembrie, echipa 
urmînd să mai joace 
cu formațiile Suediei 
niei și, apoi, în finală.

pînă la 
României 
în serie 
și Polo-

Miercuri la Paris 
P.U.C. — „U" TIMIȘOARA, 

ÎN C.C.E.

TREI VICTORII ALE lihTOWlOR

a Poloniei! în grupa 
Germană — Danemar- 
(10—6) și Polonia-juni- 
Bulgaria 15—14 (9—7). 
dintre reprezentativele

a țării 
pleacă 
susține

Tragerea la sorți pentru sfer
turile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni (masculin și 
feminin) are loc la 18 decem
brie, la Basel, jocurile urmînd 
să se desfășoare între 21 și 27 
ianuarie 1977 (tur) și între 
10 februarie 1977 (retur).

4 și

E conwoow

ralii 
lâniei și Uniunii Sovietice a 
itat un puternic interes.

două echipe au furnizat 
joc spectaculos, inițiativa a- 
inînd — pe tot parcursul 
nirii — handbalistelor noas- 
Noua echipă a U.R.S.S. a 
o replică viguroasă, dar 
putut decît să limiteze pro- 
iile înfrîngerii. Au marcat: 
i 6, Lăcustă 4. Arghir 4 și 
b 2 — pentru România. Ko- 
>din3 3, Juravcik 2. Kozian 
perdjieva, Sișkina, Prohoro-

Campioana feminină 
noastre. „U“ Timișoara, 
astăzi la Paris pentru a 
miercuri partida retur, din ca
drul optimilor de finală ale 
C.C.E. la handbal, cu campioana 
Franței — P.U.C. Fac deplasa
rea: Florica Chiș, Cornelia Epu
re, Liclia Stan — Doina Cojoca
rii, Cristina Petrovici, Terezia 
Popa, Darinca Marcov, Niculina 
Sasu, Natașa Vezeliei, Elena 
Stoieovici și Nadire Luțaș. An
trenor: Constantin Lache. în 
primul meci, disputat la 5 de
cembrie la Timișoara, handba
listele noastre cîștigaseră cu 
20—9.

Meciul de la Paris va fi ar
bitrat de cuplul olandez Baek- 
ker—Nusser.

MECIUL STEAUA 
DELANGE SE DISPUTĂ 
LATUL SPORTURILOR

TURII.

DU-
FA-

H.B. 
LA

Șl CUL-

Palatul

IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

VOLEIBALISTELE

Vincri se dispută, la 
sporturilor și culturii, începînd 
de la ora 18, meciul dintre for
mațiile masculine Steaua și 
II.B. Dudelange (Luxemburg), 
contînd ca partidă retur din ca
drul optimilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni la 
handbal. După cum se știe, în 
întîlnirea tur, disputată la Du
delange, Steaua a cîștigat 
28—11. Meciul de vineri va 
arbitrat de cuplul Spasov 
Terzjinski (Bulgaria).

Echipa noastră campioană 
efectuat un scurt stagiu de pre
gătire la munte și a revenit 
ieri în Capitală. în zilele urmă
toare, antrenorii 
și Otto Telman 
antrenamente la 
este alcătuit din
Marchidan — C. Drăgăniță, G. 
Kicsid, C. Gațu, St. Birlalan, 
C. Tudosie, W. Stiickl, R. Voi- 
na, D. Petru, G. Cheli și 
L. Roșu.

Sportivi din 7 țări (U.R.S.S., 
S.U.A., Suedia, Olanda, Polonia, 
România și Cehoslovacia) au 
luat startul la concursul inter
național de înot de la Gott- 
waldow. Reprezentantele țării 
noastre au avut o comportare 
meritorie, obținînd trei victorii. 
Carmen Bunaciu s-a dovedit 
din nou în formă foarte bună, 
cîștigînd detașat- cursa de 100 m 
spate și apoi, la mare luptă cu 
coechipiera sa Valeria Vlăs- 
ceanu, pe cea de 200 m spate. 
Al treilea succes românesc în

piscina de la Gottwaldow a 
fost realizat de Anca Groza- 
Miclăuș în cursa do 100 m del
fin. Rezultate tehnice :

100 m spate : 1. Carmen Bu
naciu 67.G ; 2.
(U.R.S.S.) 68,6 ; 3.
(Ceh.) 69,0 ; 200 m 
Bunaciu 2:25,3 ; 2.
2:25,4; 3. “ "

Mironova
Kostlanova 
spate : 1. 
Vlăsccanu 

2.23,4 ; 3. Kostlanova 2:25,9 ;
100 m delfin : 1. Anca Miclăuș 
65,7 ; 2. Lamp .ova (Ceh.) 66,7 ; 
200 m delfin : 1. Walsh (S.U.A.) 
2:22,1 ; 2. Slaba (Ceh.) 2:23,7 ; 
3. Miclăuș 2:24.9.

S-,4 ÎNCHEIAT TURNEUL INTERNAȚIONAL
cu
fi

a

Cornel Oțelea 
au programat 
sală. Lotul 

Șt. Orban, V.

DE BOX „mo SOFIA"
HIE OBEORGIIE ÎNVINS IN FINALA LATEOORIE1 SENIll$OARA

SOFIA 13 (Agerpres). Tur
neul internațional de box „Ring 
Sofia" s-a încheiat, dînd urmă
torii cîștigători la cele 11 cate
gorii de greutate : Asen Niko- 
lov, Ștefan Asenov, Dimitr Peh- 
livanov, Asen Rașidov, Zdislaw 
Novak, Todor Mihalev, Nedel- 
cio Grozev, Zeliu Gheorghiev, 
Iuri Gagarin, Bojidai- Ivanov, 
Atanas Suvandjiev. în finala 
categoriei semiușoară, polone-

zul Zdislaw Novak l-a întrecut 
la puncte pe pugilistul român 
Ilie Gheorghe, iar la categoria 
mijlocie sovieticul Iuri Gagarin 
a cîștigat, tot la puncte, în fata 
lui Herbert Bauch (R.D. Ger
mană).

ÎNVINGĂTOARE LA ISTANBUL
a Istanbul s-a desfășurat 
;ida din cadrul Cupei cam- 
îilor europeni la volei din- 
echipele feminine Eczaci- 

i și Dinamo București. For
ja gazdă, calificată în urma 
oriei realizată în prelimi- 
iile competiției în fața echi- 
P. T. T. Viena. nu a putut 

; față sextetului bucu- 
:ean, care s-a dovedit su- 
ior în toate compartimente- 
Astfel, elevele antrenoarei 

na Ivănescu au cîștigat cu 
I (3, 4, 12), urmînd a susți- 
partida manșei a doua la 

săptămîni în 
seama de sco

și de faptul 
susține pe te-

șitul acestei 
litală. Ținind
meciului tur 

returul îl va
propriu, precum și de dife- 

ța de valoare dintre cele 
ă formații echipa Dinamo 
poate rata calificarea în 

3 următoare a competiției 
care va întilni pe Traktor 
werin (R. D. Germană).

ALTE REZULTATE
CAMPIONILOR EU-

Au avut loc par- 
i turul I. Rezultate : 

Eczacibasi Istanbul 
Moscova 0—3 (—10,

4), V.G.A. St. Maur — Ț.S.K.A. 
Sofia 1—3 (8,-10, —2, —11), 
A. Z. S. Olsztyn — Spartacus 
Budapesta 3—0 (11, 4, 2), Var- 
dar Skoplje — N. M. K. Pieksa- 
maen (Finlanda) 3—0 (14. 2, 5), 
V. B. K. Middelfart (Danemar
ca) — S. C. Leipzig 0—3 (—5, 
—6, —3) ; feminin : Van Hou
ten Heerlen (Olanda) — Levski . 
Spartak Sofia 1—3 (—5, 10, —8, 
—5), Slavia Bratislava — Stea
ua Roșie Belgrad 3—0 (5, 6, 11), 
Ruda Hvezda Praga — Komu- 
nalni Lodz 3—0 (8, 6, 1).

CUPA CUPELOR, 
ceasta competiție 
vice-campioanelor 
gătoarelor în cupe i 
șurat partidele din 
Rezultate, 
Miinster 
0—3 (—7, 
Zaan (Olanda) 
na Vodă 
(13, —9,
Budapesta 
(4, 3. 12),

MANUEL OPANTES A CÎȘTIGAT
TURNEUL CAMPIONILOR

IUPA l
PENI.
tie din 
sculin : 
Ț.S.K.A.

—11). Real Madrid — Star-
(Olanda) 3—1 (—8, 14, 6,

. Și în a- 
rezervată 

sau învin- 
s-au desfă- 
primul tur. 

masculin : Medico 
- Traktor Schwerin 
—4, —2). Interlange 

Aero Odole- 
(Cehoslovacia) 1—3 

—9, —13), Honved
— Sokol Viena 3—0 
U. C. Montpellier — 

Radiotehnik Riga 1—3 (9, —7, 
—7, —7) ; feminin : Mediko 
Munster — Ț.S.K.A. Sofia 2—3 
(11, —12, 13, —10. —14), Dyna
mo Berlin — P. T. T. 
llier 3—0 (3, 5. 0),
Dozsa Budapesta — 
Brno 3—0 (12, 6, 13).

Montpe- 
Ujpesti 
K. P ,S.

E GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
LSAMENTUL „CUPEI MON

DIALE" LA SCHI
r> urma rezultatelor 
:e în concursul de 
iere, în clasamentul
il masculin al „Cupei Mon- 
le“ la schi conduce america-

Phil Mahre — 40 p, urmat 
italianul Piero Gros — 31 
elvețianul Heini Hemmi — 
p și suedezul Ingemar Sten- 
rk — 26 p.
CIURI AMICALE DE HOCHEI 
,a Winnipeg s-a desfășurat 
lnirea amicală de hochei 
tre echipa locală „Jets“ și 
selecționată a Cehoslovaciei, 
e întreprinde un turneu în 
iada. Gazdele au terminat

înregis- 
la Val 
indivi-

învingătoare cu scorul de 6—5 
(0—0, 0—4, 6—1). Golurile e- 
chipei canadiene au fost mar
cate de Hedberg, Labraaten, 
Bergman, Lindh și Sullivan, iar 
punctele oaspeților au fost în
scrise de Bauer, " ' ~
zar, Sykora și

Peste 14 000 de 
urmărit la Praga 
lea meci dintre 
de hochei ale Cehoslovaciei și 
Suediei. Hocheiștii cehoslovaci 
au obținut victoria su scorul de 
7—3 (2—1, 4—1, 1—1). prin
punctele înscrise de Hlinka (2), 
Martinec, Dvorak, Havlicek 
Cernik și Ebermann. Golurile 
formației oaspete au fost mar
cate dc Carlsson (2) si Eriksson.

Novak, Pou-
Melc.
spectatori au 

cel de-al doi- 
selecționatele

Summit Stadium 
Houston (Texas) au luat sfîrșit 
întrecerile celei de a 7-a ediții 
a ..Turneului campionilor” la 
tenis. Pe distanța a cinci seturi 
și 2 ore 35 min. de joc. finala

CELE 7 FINALE
1970 (Tokio) :
S. Smith — R. 
6—3, 6—4
1971 (Paris) :

Năstase — 
, 7—6, 6—3 
(Barcelona) 
Năstase — 

, 6—2, 3—6, 
(Boston) :

Năstase — 
7—5, 4—6,

Laver 4—6,

I.
5— 7,
1972
I.
6— 3,
1973
I. 1
6—3,
1974 (Melbourne) :
G. Vilas — I. Năstase 7—6,
6—2, 3—6, 3—6. 6—4
1975 (Stockholm) :
I. Năstase — B. Borg 6—2,
6—2, G—1
1976 (Houston) :
M. Orantes — W.
5—7, G—2, 0—6, 7—6,

S.

S.
2—6,

T.
6—3

Smith

Smith
6—3

Okker

Fibak
6—1

a revenit lui Orantcs,
6—2, 0—6, 
Wojtek Fi- 
13.000

Manuel 
învingător cu 5—7, 
7—6, 6—1 asupra lui 
bak, în prezența a 
spectatori.

Sensibil depreciat .
ța de la start a primelor patrii

de

prin abscn-

rachete din actualul sezon —• 
în ordine aproximativă Bjorn 
Borg, Jimmy Connors, Ilie Năs
tase și Adriano Panatta —acest 
Masters ’76 a fost de fapt o 
luptă între out-sideri. Animată 
doar de citeva surprize, cum a 
fost aceea a eliminării, încă 
din grupele preliminare, a deți
nătorului Marelui Premiu FILT, 
mexicanul Raul Ramirez. Ne
convingător, de altfel, pe par
cursul întregului circuit-mara- 
ton de turnee, în care a cules 
punctele victoriei numai prin 
stabilă participare și nu prin 
succese în probele de rezonan
ță. Apoi, surpriză poate fi so
cotită și calificarea în finală a 
polonezului Wojtek Fibak, deși 
progresul său constant și ulti
mele rezultate îl puteau reco
manda suficient.

Cîștigătorul trofeului, spanio
lul Manuel Orantes, este 
vechi 
Ioană.
acum, 
ment 
adus, 
open-ului de
Oricum, la 27 ani, tenismanul 
din Barcelona își vede încunu
nată cariera cu o mult dorită 
victorie. Este al patrulea lau
reat în seria celor șapte turnee 
Masters, desfășurate pînă acum.

Rd. V.

un 
candidat la șefia de co- 
Niciodată împlinită pînă 
cu excepția unui alt mo
de conjunctură care l-a 
anul trecut, la cîștigarea 

la Forest Hills.

DUDU GEORGESCU 
lider în clasamentul 
„Gheata de aur"

O dată cu încheierea turului 
campionatului nostru de fotbal, 
sâ menționăm că datorită celor 
22 de goluri marcate pînă acum 
dinamovistul Dudu Georgescu se 
menține în fruntea clasamentului 
european al trofeului „Gheata de 
aur". El este urmat (cu același 

de 
lui
ac- 
Ur-

număr 
Gerd 
Bayern 
tiv 19 
motorii 
Geels , ,, _______ , ___ ,,
Heynckes (Monchengladbach), Jan
sen (Feyenoord) ș.a.

de meciuri
Miiller,

Miinchen, 
goluri (în
candidați 

(Ajax), Fazekas

jucate) 
„tunarul" 

care are la 
17 etape), 
la șefie sînt : 

(Ujpest),

CAMPIONATE

TLETISM e Crosul de la Lon- 
a fost cîștigat de englezul 

•nie Ford. învingătorul a par- 
s distanța de 8,580 km în 
’0,0. fiind urmat de coechipie- 
său David Black — 26:22,0 și 

■tughezul Carlos Lopez — 
!6,0 • Sezonul ,,indoor" din 
‘.A. se va deschide la 8 ianua- 
1977 cu prilejul concursului de 
Baltimore și va continua cu 
diționala competiție de la Los 
geles (15 ianuarie).
OX • Campionul mondial Cas- 
s Clay a revenit asupra deci- 
i de a se retrage din activita- 

competițională, declarînd că 
va apăra titlul anul viitor. îm- 
;riva unui șalanger ce va fi de- 
tinat de forurile autorizate sau 
n meciuri eliminatorii. • Japo- 
:ul Royal Kobayashi a deve- 

campion mondial la cat. su- 
r-cocoș, învingîndu-1 prin a- 
idon. în repriza a 11-a, ne Rig- 
?to Riasco (Panama).
îălArie • Proba de obstacole 
i cadrul concursului de la Pa-

vest-g er
oare i-a 

________ _____ . belgianul 
Francois Mathy și pe italianul 
Piero d’Inzeo.

CICLISM a Ediția 1977 a Turu
lui Spaniei se va desfășura între

rls a revenit sportivului 
man Hartwig steenken, 
întrecut la baraj pe

RUGBY • în mica localitate el
vețiană Rennes s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Elveției 
și Iugoslaviei contînd pentru 
grupa C a C.E. Rugbyștii iugo
slavi au obținut victoria cu sco
rul de 18— 6 (7—3).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
26 aprilie și 15 mai și va reuni la 
start rutieri din 7 țări. Traseul 
cursei va însuma 3 200 km. Star
tul se va da din localitatea cam- 
poamar, iar sosirea va avea loc 
la San Sebastian.

NATAȚIE a Piscina „Tivoli" 
din Ljubljana a găzduit meciul 
dintre echipele Ț.S.K.A. Mo-scova 
și M.G.U. Moscova, cîștigătoarele 
„Cupei campionilor europeni" și, 
respectiv, „Cupei cupelor" la 
polo. Sportivii de la Ț.S.K.A. 
Moscova au terminat învingători 
cu scorul de 6—4 (1—1, 1—2, 1—0, 
3-1).

SCRIMA • Proba de spadă din 
cadrul concursului de la Buda
pesta a revenit sportivului ma
ghiar Kolczonay, care a totalizat 
5 victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat Pusch (R. F. Germa
nia), Osztrics (Ungaria) — 3 vic
torii, Horvăth (Ungaria) — 2 vic
torii, Poffet (Elveția) și Costică 
Bărăgan (România) “

TENIS • La sofia, proba 
simplu bărbați a fost cîștigată de 
jucătorul cehoslovac Vladimir 
Zednik. care l-a întrecut în finală 
cu 6_7. 6—3, 6—4 pe suedezul
Teneg Svensson. In ultimele par-

1 victorie, 
de

tide ale turneului demonstrativ 
feminin, Florența Mihai a învins-o 
cu 6—4, 6—2 pe Miroslava Holu- 
bova. iar Olga Morozova a dispus 
cu același sco-r (6—4, 6—2) de Ma
rina Ciuvîrina • Margaret Court 
a terminat învingătoare în turneul 
de la Melbourne. în finală, ea a 
întrecut-o cu 6—2, 6—2 pe Sue 
Barker • Turneul 
Alegro ’ ’
Victor 
finală 
Koch.

ȘAH 
turneului interzonal de la Tbilisi 
s-au înregistrat rezultatele : Li- 
tinskaia — ivanca 1—0 ; Fatalibe- 
kova — Hofmann și Baumstark
— Ciuburdanidze remize. Celelalte 
partide s-au întrerupt. în clasa
ment conduc Elena Fatalibekova 
și Marta Litinskaia (ambele 
U.R.S.S.), cu cîte 6 puncte, ur
mate de Maria Ivanka (Ungaria)
— 5V2 P- Gertrude Baumstark 
(România) ocupa locul cinci, cu 
4‘/2 P.

6—2 pe
_ d« la Porto

s-a încheiat cu victoria lui 
Pecci, care l-a întrecut în 
cu 6—4, 6—4 pe Thomas

• în penultima rundă a

• BELGIA (etapa 14) : Charleroi —
Beerschot 1—1 ; Anderlecht — F. C. 
Bruges 2—1 ; Anvers — Ostende 2—1 : 
F. C. Malines — Va regem 3—1 ; 
Standard Liege — Lokeren 0—1 ; Be- 
veren — Beringen 1—3 ; Cercle Bru
ges — F. C. Liege 10—0 I ; Winters* 
Tag — Racing White Molenbeek 2—1. 
Clasament : 1. F, C. Bruges 21
2. Racing White Molenbeek 20
3. Anderlecht 19 p
• BULGARIA (etapa 15, ultima 

turului) : Levski Spartak Sofia 
demik Sofia 0—0 ; 
div — Sla9ia Sofia 1—1 ; Dunav 
Ruse — Trakia Plovdiv 0—0 ; Marek 
Stanke Dimitrov — Spartak Varna 
5—1 ; Minior Pernik — Beroe Stara 
Zagora 2—2 ; Akademik Svicitov — 
Pirin Blagoevgrad 2—1 ; Botev Vrața
— Sliven 1—0 ; Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia — Lokomotiv Sofia 2—1. 
Clasament : 1. Ț.S.K.A. — 22 p : 2. 
Levski Spartak — 21 p ; 3. Slavia
— 20 p.
• FRANȚA (etapa 18) : Metz —

Lens 0—1 ; Troyes 
Sochaux 
nes — Laval 1—2 ; 
deaux 4—1 ; Lille 
Rennes - , .
Germain Paris 0—2 ;
0—1 ; St. Etienne ______ _
Clasament : 1. Bastia — 25 p ; 2. 
Nantes — 24 o ; 3. Lyon — 24 p.
• GRECIA (etapa 10) : A.E.K. —

Ethnikos 4—1 ; Apollon — Serra i
1— 0 ; Olympiakos Pireu — Pana.thi- 
naikos 1—1 ; PAOK — Herakfis 3—0 ; 
Kavala — Aris 0—0 ; Panahaiki — 
Kastoria 3—0 ; Atromitos — Panionios 
3—0. Clasament: 1. PAOK — 18 p ; 2. 
Olympiakos — 17 p ; 3. Panathinaikos
— 15 p.
• OLANDA (etapa 17) : 

Breda — Roda Kerkrade 
P.S.V. Eindhoven — Haarlem 
F.C. Ultrecht — Go Ahead 
Ajax Amsterdam — NEC Nijmegen
2— 1 ; F.C. Den Haag — A.Z. ’67* 
Alkmaar 1—0. Meciul Twente Enschede
— Feyenoord Rotterdam a fost a mi
nat. Clasament : 1. Ajax — 2® P : 2. 
Feyenoord — 25 p.
• SPANIA (etapa 14) : Santander 

—Atletico Madrid 0—0 ; Real Ma
drid — Las Palmas 3—0 ; Malaga — 
Betis 0—1 : Salamanca
1— 0 ; Atletico Bilbao — Espanol Bar
celona 5—2 ; Hercules — Celta Vigo
2— 1 ; Sevilla — Valencia 0—0 ; Bur
gos — Zaragoza 2—0 ; C. F. Barce
lona -
ment :
2. Valencia — 18 p ; 3. 
drid — 17 p.

p. 
p.

i a 
____ Aka- 

Lokomotiv Plov- 
1—1 :

Reims 4—1 ;
Nîmeș 2—1 ; Valencien- 

Bastia — Bor- 
-—i .nra — Nancy 1—1 ;
— Lyan 2—2 ; Angers — St.
- - - - Marsilia — Nisa 

— Nantes 2—0.
25 p ;

NAC 
1—0 ; 
4—0 ; 
3—0 ;

Real Mo

Elche

Zoragozo 2—0 ;
■ Real Sociedad 2—1. Clasa-
1. C.F. Barcelona — 19 p :

Atletico Ma

★
• La Port au Prince, 

tur pentru preliminariile 
ționatele Haiti și Cubei 
la egalitate 1—1 (0—0). 
primul joc, disputat la 
încheiat la egalitate ( 
doua echipe vor susține un meci de 
baraj, la 31 decembrie, pe teren 
neutru.

in meci re- 
C.M., seleo- 

i au terminat 
, Deoarece și 

Havana, s-a 
(1—1), cele
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