
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
analizat, luni după-amiază, in 
cadrul unei vizite de lucru, mo
dul în care Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, proiectanții și 
colectivele întreprinderilor de 
prelucrare a lemnului acționea
ză pentru înfăptuirea prevede
rilor Programului privind pro
ducția și desfacerea bunurilor 
de consum pînă în 1980, pentru 
realizarea dc noi tipuri și mo
dele de mobilă cu însușiri 
multifuncționale, pornind de la 
faptul că în actualul cincinal 
vor fi puse la dispoziția popu
lației circa 980 000 — 1 000 000 
de noi locuințe.

La această vizită au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, 
Niculescu, Iosif Uglar, 
Verdeț, Iosif Banc. Vasile Pati- 
lineț, Mihai 
prim-ministru

Expresie a 
a secretarului 
dului față de rezolvarea în con
diții cît mai bune și în mod cît 
mai operativ a unor probleme 
de larg interes cetățenesc și, în 
același timp, cu largi implicații 
economice și sociale, această 
analiză se înscrie, în mod firesc, 
în contextul preocupărilor con
stante ale partidului și statului 
nostru pentru satisfacerea la un 
nivel superior a cerințelor de 
viață ale populației în spiritul 
hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român privind ridicarea neîn
cetată a nivelului de trai și de 
civilizație al întregului popor.

Paul 
IJie

vice-Marinescu, 
al guvernului, 
grijii stăruitoare 
general al parti-

ROMÂNIA-UNGADIA (juniori)
LA HOCHEI8-6,

BUDAPESTA, 20 (Agerpres). 
Pe patinoarul din Dunaujvaros, 
s-a disputat cea de-a doua în
tâlnire amicală de hochei pe 
gheață dintre selecționatele de ju
niori ale României și Ungariei. 
Meciul s-a încheiat cu soorul de 
8—6 (0—4, 2—2, 6—0) în favoarea 
tinerilor sportivi români. Prima 
partidă fusese câștigată tot de 
echipa României cu scorul de 
12—5

Sl!€(ES Al HALTEROFILILOR
MOSCOVA, 20 (Agerpres). 

DesLășuirată în Sala sporturilor 
din orașul Brest întâlnirea priete
nească de haltere dintre selec
ționatele de tineret ale României 
și R.S.S. Bieloruse s-a încheiat 
cu succesul sportivilor români, 
care au obținut 6 victorii față 
de trei ale gazdelor. Iată sportivii 
câștigători din echipa română : 
Ion Bălaș (categ. muscă) — 195 
kg la cele două stiluri; Cristian 
Mateiaș 
lia cele 
Chiamll 
la două 
(categ. ușoară) — 28o kg 
stiluri ; Alexandru Chiș 
semimijlocle) — 282,500 kg 
stiluri șl Vasile Groapă 
semigrea) — 315 kg la
stiluri.

200 kg 
stiluri ; Marcel 

kg 
D-ociu 

la două 
(categ. 

la două 
(categ. 

două

(categ. cocoș) 
două
(categ. pană) 240 
stiluri ; Virgll

Corespondenții noștri transmit SFÎRȘIȚ DE SĂPTĂMÎNĂ
ÎN SĂLI ȘI PE STADIOANE, ACTIVITATE INTENSA

Numeroasele hotăriri de 
partid referitoare la activitatea 
sportivă, recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a analizat 
modul cum se îndeplinesc sar
cinile ce decurg din documen
tele referitoare la mișcarea 
sportivă, precum și direcțiile de 
dezvoltare a acesteia pînă în 
anul 1980, prevăd ca o sarcină 
de primordială importanță, cu 
caracter permanent, angrenarea 
întregului tineret și, în mod 
diferențiat, a altor categorii de 
oameni ai muncii indiferent 
de vîrstă, de la orașe și sate. 
Sarcini deopotrivă de impor
tante revin în pregătirea spor
tivilor și echipelor de perfor
manță, cît și în asigurarea u- 
nui cadru optim de petrecere 
recreativă, folositoare, a timpu
lui liber de către iubitorii exer
cițiului fizic, ai mișcării.

într-un moment în care ac-

ridicate pe șoseaua 
zonă în care a prins 
ultimii ani, un nou 
cartier. Aici, un nu- 

au fost

Cadrul în care s-a desfășurat 
dialogul de lucru al secretaru
lui general al partidului cu 
specialiștii, consacrat probleme
lor privind îmbunătățirea gra
dului de confort și calității mo
bilei, l-a constituit unul dintre 
blocurile 
Colentina. 
contur, în 
și modern 
măr de apartamente 
mobilate cu garnituri și piese 
noi sau reproicctate, concepute 
și realizate de arhitecți, proicc- 
tanți și specialiști din industria 
de prelucrare a lemnului în 
lumina indicațiilor date de se
cretarul general al partidului.

In timpul intilnirii cu 
secretarul general al partidului, 
reprezentanții colectivelor de 
proiectanți și ai întreprinderi
lor producătoare au exprimat 
hotărirea acestora de a traduce 
neabătut in viață sarcinile ce 
le revin în aplicarea politicii 
partidului de sporire continuă 
a nivelului de trai al popu
lației.

în încheierea analizei pri
vind direcțiile de acțiune în 
care trebuie să-și îndrepte efor
turile specialiștii, toți lucrătorii 
din industria 
general al 
mandat, ca, 
terii cît mai 
țelor publicului, să se organi
zeze o consultare largă a ce
tățenilor. în acest scop, 
rășul 
indicat 
bilatc, 
vizitei, 
pentru 
cunoscîndu-se părerile lor, 
tivitatea colectivelor din indus
tria de prelucrare a lemnului 
să poată răspunde mai bine 
cerințelor și exigențelor popu
lației.

mobilei, secretarul 
partidului a reco
in scopul cunoaș- 
exacte a preferin-

tova- 
Nicolae Ceausescu a 

ca apartamentele mo- 
care au făcut obiectul 

să rămină deschise 
cetățeni, astfel incit, 

ac-

O formulă menită să contribuie la descoperirea de noi 
elemente și la revitalizarea activității pugilistice

Sîmbătă seara, în sala Dina
mo, în compania cîtorva sute 
de spectatori, am urmărit des
fășurarea finală a celei de a 
6-a ediții a Cupei F.R. Box. 
A fost ultima ediție a compe
tiției în formula adoptată în 
1971 și acum părăsită. De anul 
viitor, trofeul cu aceeași denu
mire va fi rezervat selecționa
telor județene de juniori, ce 
și-l vor disputa între 10 iulie 
și 11 septembrie. în acest fel 
se dă posibilitatea tinerilor

CELE MAI BUNE
Toți iubitorii „nobilei arte" 

care vor fi parcurs vastul ca
lendar național de competiții pe 
anul 1977, au observat desigur 
reapariția întrecerii care se 
cheamă acum campionatul re
publican pe echipe de seniori. 
Competiția este prevăzută a se 
derula într-o perioadă destul de 
scurtă, de doar două luni : de 
la 16 octombrie pînă la 11 de
cembrie.

Introducerea unui nou cam
pionat național pugilistic rezer
vat echipelor răspunde, desigur,

tivitatea competițională a scă
zut în intensitate, în care 
multe campionate au intrat în 
vacanță, îndeosebi cele progra
mate în aer liber, am încercat 
să aflăm „pulsul sportiv" din 
unele orașe, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, din dorința de a 
vedea cum se realizează acea 
continuitate atît de necesară în 
sport, fie el de performanță 
sau de masă.

Din TIMIȘOARA, BACĂU, 
BISTRIȚA, ORADEA, BOTO
ȘANI, PITEȘTI și GALAȚI ni 
s-a relatat că, deși e sfirșit 
de decembrie, cind marea ma
joritate a competițiilor oficiale 
in aer liber s-au încheiat și 
cind calendarul sportiv pe 1976 
e pe sfîrșite, activitatea spor
tivă nu a încetat. La sfîrșitul 
săptămînii trecute, multe aso
ciații și cluburi au organizat 
fie întreceri amicale între e- 
cbipe de performanță, fie com-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,. UNIȚI VĂtportu
ZIAR. AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORTI
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La puțin timp după încheie
rea campionatului republican pe 
echipe pentru maeștri și a În
trecerilor din cadrul „Cupei Ro
mâniei”, avem încă prezentă în 
față imaginea excelentului fes
tival de gimnastică oferit de 
participanții la cele două mari 
competiții. Marea Majoritate a 
concurenților au dorit să asi
gure un cadru festiv, de ridicat

boxeri să se afirme și dincolo 
de limitele anualului campionat 
național. Mai mult decît atît, ju
niorilor li se oferă prilejul să 
facă cunoștință cu responsabi
litatea implicată de reprezen
tarea județului propriu, o sar
cină cu mare efect educativ. 
După desfășurarea, în perioada 
februarie-mai, a diverselor faze 
ale campionatului rezervat ca
tegoriilor de vîrstă. juniorii mai 
au astfel la dispoziție incă două 
luni de activitate.

ECHIPE LA START
unor cerințe. întrecerile pentru 
Cupa - -
astfel, 
să ție 
pe o 
întinsă.

Este de așteptat ca, în noua 
formulă, competiția pe echipe 
să atragă la start formații e 
cele mai bune din țară și în 
primul rînd reprezentativele ce
lor două mari cluburi bucu- 
reștene Dinamo și Steaua, care 
în acești ultimi 6 ani nu s-au 
manifestat decît rareori ca „for-

F.R. Box s-au dovedit, 
doar un substitut menit 
vie activitatea pugilistică 
suprafață geografică mai

Ștoicuț 
F. Tase 
de șah, 
sportivă

petiții sportive de masă, unele 
dintre acestea devenite tradi
ționale.

La TIMIȘOARA. 160 de spor
tivi s-au întrecut la etapa fi
nală a „Dinamoviadei de judo", 
în care s-au evidențiat în mod 
deosebit sportivii de la Dinamo 
București. Printre alții s-au re
marcat FI. Țăndărică, Fl. San
dru, V. Roșu și I. 
(București), A. Kiss și 
(Timișoara). Concursul 
inițiat de
U. M.T. a
V. Leu (gr. I valorică) și V. 
Sușnea (gr. a Il-a).

Sala sporturilor din BACAU 
a găzduit o reușită întrecere 
de handbal, la care au fost pre
zente echipe feminine din 
București, Ploiești, Buhuși și 
din orașul gazdă. Trofeul a

Asociația
revenit jucătorilor"

(Continuare în pag. 2-3)
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nivel tehnic și spectacular, con
cursului care încheia activitatea 
competițională pe 1976 poate și 
pentru faptul că anul care se 
încheie a fost, fără nici o în
doială, cel mai bogat în succese 
pentru gimnastica românească. 
Ne-a bucurat să constatăm că 
mulți dintre sportivii și sporti
vele care au evoluat la Jocurile 
Olimpice au introdus deja în

ECHIPE LA BOX
țâ colectivă” (înțelegînd prin a- 
ceasta : în întreceri pe echipe). 
Secțiilor de pe malul Mării Ne
gre (Farul și Litoral Mangalia) 
și cluburilor specializate dună
rene (B.C. Galați și B.C. Bră
ila) — care nu au lipsit în 
ultimii 4 ani de la faza finală 
— li se vor adăuga echipele, 
mult întărite în vremea din 
urmă, ale asociațiilor bucureș- 
tene Metalul și Rapid, fără a 
uita selecționatele puternice de 
la Timișoara, Reșița, Bocșa (de 
ce nu chiar o reprezentativă 
bănățeană ?), ca și echipele 
A.S.Ă. Cluj-Napoca, Eiectropu- 

Victor BANCIULESCU

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

ZILE DE VACANTĂ, 
ZILE DE SPORT...
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D e astăzi, după ulti
ma oră de curs, start 
în vacanța de iarnă ! 
Momentul este punc

tat pretutindeni, în școli și 
facultăți, printr-o suită de 
acțiuni cu caracter sportiv. 

Realmente, sportul se va 
afla, în vacanța de iarnă, la 
ordinea zilei. în fiecare uni
tate de învățămînt au fost<- — .. . .— ........... — .g întocmite programe specia- 

g le de activități care se vor 
g desfășura în cadrul cluburi-

lor de vacanță. Elevii și 
studenții vor putea să prac
tice disciplinele sportive pre
ferate, sub îndrumarea pro
fesorilor de specialitate. Ma
joritatea competițiilor vor 
avea loc sub genericul „30 
Decembrie", mareînd astfel 
una din aniversările scumpe 
poporului nostru.

Pentru elevii din Capita
lă, în centrul atenției se va 
afla si un alt moment spor
tiv. Este vorba de cel pe 
care îl vor găzdui sala Flo- 
reasca și sala de atletism de 
la Complexul „23 August" ; 
miercuri 23 decembrie, cam
pionii și echipele campioa
ne ale Capitalei desemnate 
cu ocazia Festivalului spor- 
tului școlar bucureștean. ca- cițjnuuiu vcițj iitui

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Marți 21 decembrie 1976

J

Anca Grigoraș a confir
mat incă o dată seriozi
tatea cu care iși pregă
tește aparițiile in fața 

publicului.

exercițiile lor elemente noi, de 
mare tehnicitate, dar nu numai 
aceștia s-au preocupat de ri
dicarea continuă a măiestriei 
lor sportive. Subliniam în cro
nica noastră evoluția foarte 
bună a Teodorei Ungureanu. 
Intr-adevăr, într-o perioadă 
destul de scurtă, ea și-a îmbu
nătățit considerabil exercițiile, 
atingînd deja un bun nivel 
competițional. Pe bună dreptate, 
ea a fost răsplătită de două ori 
cu nota 10, și ar mai fi me
ritat o notă maximă și pentru 
exercițiul la sol prezentat sîm- 
bătă după-amiază. Entuziastul 
public clujean a primit-o cu 
aplauzele pe care -le merită ma
rii sportivi. în real progres ni 
s-a părut și Ion Checicheș, mai 
ales la sărituri, probă în care 
el a prezentat, de asemenea, o 
noutate, rezultat al unei munci 
intense în ultima perioadă. Ne-a 
plăcut, în egală măsură, noua 
ieșire la paralele a Călinei Ho- 
su, care a lăsat o frumoasă 
impresie publicului și specia
liștilor, aceștia din urmă reți- 
nînd apoi eforturile deosebite 
pe care le-a făcut Alina Gorcac 
pentru a menține contactul cu 
elita gimnasticii noastre, tenta
tivă în care ea a înregistrat 
rezultate spectaculoase.

Și poate că cel mai îmbucu
rător aspect al întrecerilor de 
la CIuj-Napoca îl reprezintă nu
mărul mare de tinere gimnaste 
cu o excelentă pregătire tehni
că, rezultat al preocupării, al 
muncii competente și pasionan
te care se desfășoară în multe 
asociații și cluburi din țară.

Iată un tablou mai complet al 
rezultatelor tehnice înregistrate:

FEMININ : cat. a IV-a - 
Mereuță (Liceul 4 Galați) 
Liliana Neagu (Liceul 4 
35,55, Doina Acojocăriței 
club Bacău) 35,40 ; cat. a 
Carmen Tudor (Lie. nr. 4

- Lucia
36,90, 

Galați) 
(Sport 

Ill-a — 
Galați)

la

re a inaugurat, în toamnă, 
noul an sportiv al elevilor, 
iși vor apăra titlurile.

Pentru pionieri, vacanța 
reține în mod special aten
ția față de o competiție de 
tradiție, programată ' 
Miercurea Ciuc (23—29 de- g 
cembrie). Este vorba de g 
Festivalul sporturilor de iar- g 
nă. In principal, pionierii se g 
vor întrece la hochei pe g 
gheață, acolo, în Sala spor- g 
turilor din frumoasa locali- g 
tate harghiteană. Participă. g 
cu predilecție, cum este și g 
firesc, echipe de minihochei g 
din zonele montane ale ță- g 
rii (Brașov, Suceava. Neamț, g 
Sibiu, Covasna șa.).

Sportul va fi, bineînțeles, g 
prezent și in viața elevilor g 
și studenților care, pe un g 
anumit interval al vacanței g 
de iarnă, se vor afla în ta- g 
bere de odihnă. Și pentru g 
ei organizatorii au prevăzut g 
în programele zilnice acti- g 
vități sportive, de la gim- g 
nastica de înviorare și pînă g 
la concursuri de schi și să- 0 
niuș (acolo unde condițiile g 
meteorologice vor fi priel- g 
nice) sau competiții la dis- g 
ciplinele cele mai îndrăgite.



ÎN CUPA CUPELOR

VOLEIBALIȘTII DE LA STEADA 
AU ÎNVINS PE

DE TALENTE A HANDBALULUI FEMININ INTERNATIUNAL SPOR
D.H.G. ODENSE Interviu cu antrenorul principal al echipei României, VALERIU GOGÂLTAN

Așa cum anticipam în nu
mărul de ieri al ziarului nos
tru și 
Steaua 
finalele 
vingînd . 
putat în deplasare, pe 
Odense (Danemarca) cu 
(9, 6, 2). După cum ne spunea 
antrenorul Aurel Drăgan, și în 
această partidă sextetul steli'st 
a avut o bună comportare, 
care i-a permis să cîștige deta
șat și să fie deseori aplaudat 
pentru fazele realizate. Au fost 
utilizați următorii jucători : Ma- 
nole, Chifu, Macavei, Pop, Țer- 
bea, Ionescu, Duduciuc și 
Șchiopescu.

Reamintim că, prin victoria 
obținută de Steaua, toate echi
pele noastre de volei partici
pante la cupele europene, Di
namo (masculin și feminin) în 
C.C.E. și Rapid (feminin), 
Steaua (masculin) în Cupa cu
pelor, sînt calificate în semifi
nalele celor două mari compe
tiții rezervate formațiilor 
club europene.

ALTE REZULTATE
CUPA CAMPIONILOR 

ROPENI. Masculin : Ț.S.K.A.

voleibaliștii de la 
s-au calificat în semi- 
Cupei cupelor, ei in
și în meciul retur, dis- 

‘ ' D.H.G.
3—0

de

EU-

Sofia — V.G.A. St. Maur 3—0 
(7, 5, 2), Starlift — Real Ma
drid 3—0 (7, 3, 9), Ț.S.K.A.
Moscova — Eczacibasi Istanbul 
3—0 (10, 9, 12), V.B.C. Biel — 
Turnhout 3—2 - - - - 
13), Spartacus 
A.Z.S. Olsztyn 
—10) ; feminin 
Traktor Schwerin 0—3 (—5, 
—3), Levski Spartak Sofia 
Van Houten Heerlen 3—0 (2, 2, 
10), NIM Budapesta — Sollen- 
tuna 3—0 (6, 3, 6).

CUPA 
Traktor 
Munster 
Odolena 
Zaan 3—1 (—6, 10, 3, 8), Pana- 
thinaikos Atena — V.C. Hoor- 
menn 3—0 (8, 10, 9), Buykderc 
Boronkay — Slavia Sofia 0—3 
(—14, —10, —14) ; feminin :
P.T.T. Montpellier — Dynamo 
Berlin 0—3 (—5, —7, —1),
V.O.G. Anvers — Benfica Lisa
bona 3—0 (9, 8, 2), Wisla Cra
covia — Chicopee 3—2 (7, 4,
—11, —14, 11), ISKRA Voroși- 
lovgrad 
3—0 (3,

Toate 
calificat 
competițiilor.

(—4, 9, 8, —0,
Budapesta — 

0—3 (—5, —7,
: Uni Basel —

—4,

CUPELOR. Masculin : 
Schwerin — Medico 
3—0 (7, 3, 5), Aero
Vodă — Interlange

— O.M.V. Blau Gelb 
2, 6).
echipele subliniate s-au 
în faza următoare a

Participarea echipei feminine 
a României la turneul interna
țional dotat cu „Cupa Sileziei" 
s-a încheiat — așa după cum 
se știe — cu un notabil succes 
al sportivelor noastre. In- 
trecînd, in grupa preliminară, 
U.R.S.S. cu 16—13, Polonia cu 
19—12 și Suedia cu 18—11, iar 
în finală pe R. D. Germană cu 
15—8, reprezentativa României 
a ciștigat locul I in această 
prestigioasă întrecere interna
țională. Specialiștii prezenți la 
Katowice au declarat-o pe Ma
ria Boși „cea mai bună jucă
toare a turneului", iar pe Vio
rica Ionică „cel mai bun por
tar al competiției". Importanța 
acestui succes crește dacă luăm 
în considerare că lotul nostru 
a fost sensibil remaniat, fiind 
promovate numeroase jucă
toare tinere. Pentru edificare, 
iată componența lotului care a 
participat Ia Montreal și a celui 
prezent la Katowice :

Lotul olimpic : Elisabeta Io
nescu, Viorica Ionică — Simona 
Arghir. Maria Boși, Doina Co- 
jocaru, Doina Furcoi, Iuliana 
Hobincu, Maria Lackovics, 
Georgeta Lăcustă, Magdalena 
Mikloș, Cristina Petrovici, Con

Niculina Sasu,

Viorica Ionică,
— Simona Ar-

UN EXCELENT FESTIVAL DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. I)

35,45, Gabi Citirea (Lie. 4 Galați) 
și Eugenia Amarișcăi (Sport club 
Bacău) ambele cu 35,10 ; cat. a 
n-a — Gabi Gheorghiu (Lie. 4 
Galați) 37,85, Dana Crăciun (Lie. 
gimnastică municipiul Gh. 
ghlu-Dej) 37,45, Gertrude 
(C.S.O. Arad) 36,85 ; cat. 
Costela Mureșan (C.S.O. 
Mare) 36,35, Rodica Ratz 
Baia Mare) 35,75, Carmen Păcura- 
ru (Șc. sp. Buzău) 34,35 ; finalele 
pe aparate din cadrul „Cupei Ro
mâniei" : sărituri — Teodora Un- 
gureanu (Lie. gimnastică muni
cipiul Gh. Gheorghlu-Dej) 19,40, 
Alina Goreac (Dinamo București) 
19,30. Anca Grigoraș (Dinamo 
București) șl Gabriela Trușcă 
(Sport club Bacău) 19,00. Cristina 
Itu (Dinamo București) 
Marilena Neacșu (Șc. sp.
18,70 ; paralele — Teodora 
reanu 19,95, Alina Goreac 
Constanța Cio-cănel (Farul ____
tanța) 19,10, Anca Grigoraș 18,85, 
Călina Hosu (Dinamo București) 
18,80. Iudita Marco (C.S.O. Baia 
Mare) 18,55 ; bîmă — Teodora 
Ungureanu 19,90, Marilena Neacșu 
19,40, Anca Grigoraș 19,35, Ga
briela Trușcă 19,20, Alina Goreac 
18,85, Cristina Itu 18,50 ; sol —

Teodora Ungureanu 19,65, Cristina 
Itu 19,90, Marilena Neacșu 19,10, 
Alina Goreac șl Gabriela Trușcă 
18,95, Constanța Ciocănel 18,80 ;

Gheor- 
Eberle
i —

Baia
(C.S.O.

18,85, 
Sibiu) 
Ungu-

19,15, 
Cons-

MASCULIN : cat. a IV-a — 
Mircea Petre (Șc. sp. 2 Buc.) 
53,25, Constantin Prișcă (Șc. sp. 
Sibiu) 52,30, Marius Kadar (Șc. 
sp. Sibiu) 51,45 ; cat. a Iii-a — 
Nicolae Zăgan (Șc. sp. 2 Buc.) 
51,75. Valentin Pîntea (Șc. sp. 
Lugoj) 51,10, Dan Odorhean (Șc. 
sp. Bistrița) 50,70 ; cat. a Il-a — 
Aurel Ghergu (Șc. sp. Lugoj) 
52,50, Adrian Bîcu (Șc. sp. 
Buc.) 51,55. Ianoș Csatalos 
sp. Tg. Mureș) 51,40 ; cat. 
Aurelian Georgescu (Lie. 1 
53,25, Titus Popovici (Lie. 4 
52,05, Mircea Apolzan (Șc.
Sibiu) 52,10 ; finalele pe aparate 
din cadrul „Cupei României" : sol 
— Ion Checicheș (Steaua) 19,25, 
Radu Branea (Dinamo) și Aure
lian Georgescu 18,70, Liviu Mazilu 
(Dinamo) și Pavel Szabo (i.E.F.S.)
18.30, Kurt Szilier (Dinamo) 18,20; 
cal cu minere — Szilier 18,90, 
Dan Grecu (Dinamo) 18,85. Mihai 
Borș (Steaua) 18,40, Gheorghe 
lușan (Politehnica Cluj-Napoca)
18.30. Sorin Cepoi (Steaua) 18,20, 
Gheorghe Păunescu (Dinamo) 
17,70 ; inele — Borș 18,95, Checi
cheș 18,80; Cepoi 18,70, Gabriel

Popescu (Steaua) 18,65, Mazllu 
18,55, Sziller 18,20 ; sărituri — 
Checicheș 19, Grecu 18,60. szilier 
18,40, Mazilu 18,25, Nicolae Opres- 
cu 17,975, Szabo 17,925 ; paralele 
— Cepoi 18,90, szilier 18,85, Borș 
18,45. Păunescu 18,30, Grecu 18,15. 
Oprescu 18,00 ; bară — Sziller 
18,95, lușan 18,90, Cepoi 18,70, 
Oprescu 18,65, Branea 18,55. Borș 
18,35.

stantina Pițigoi, 
Rozalia Soș.

Lotul actual : 
Angela Ciubotă 
ghir, Maria Boși, Georgeta Lă
custă, Iuliana Hobincu, Mariana 
Iacob, Doina Furcoi, Viorica 
Cojocărița, Larisa Cazacu, Sul
tana Iagăru, 
Victoria 
Pătruț.

Așadar, 
jucătoare 
aflat în 
antrenorii 
Traian Bucovală.

La înapoierea în Capitală am 
solicitat antrenorului principal 
VALERIU GOGALTAN amă
nunte privind evoluția echipei 
la Katowice.

— Ce a determinat aceste 
victorii ?

— O 
tuturor 
jament 
mobilă 
ritm de joc care a obosit ad
versarii — acestea au fost atu- 
urile noastre. Aș spune că suc
cesele obținute în cele două 
meciuri cu reprezentativa R. F. 
Germania au constituit un pu
ternic stimulent.

— Ce valoare au avut cele
lalte participante la turneu ?

— Cu excepția Danemarcei, 
la această competiție au 
parte formații puternice, 
trenorul Lazăr Gurevici 
spus că echipa U.R.S.S. 
zentă la Katowice este - 
linii mari — cea care 
concura în 1980 la un 
titlu olimpic. Desigur, Makareț 
va face parte din această e- 
chipă. Antrenorul Peter Kretzch' 
mar ne mărturisea că în echipa

Rodica Grigoraș, 
Amarandei, Adriana

nu mai puțin de 8 
noi. toate tinere, s-au 
acest lot condus de
Valeriu Gogăltan și

puternică mobilizare a 
jucătoarelor, un anga- 

fizic deosebit, o apărare 
și foarte avansată și un

luat 
An- 
ne-a 
pre- 
- în 

va 
nou

R. D. Germane doar Petra 
Kahnt va mai fi introdusă. Po
lonia, Suedia și celelalte au 
avut echipe complete. A fost, 
dacă vreți, o evaluare a poten
țialului de perspectivă a hand
balului feminin. De acum în
colo, doar munca este decisivă.

— In aceste condiții, prin 
prisma perspectivei, ce vi s-a 
părut nou în maniera de joc ?

— Noutățile sînt relative. De 
fapt, acum am văzut materia
lizate niște tendințe pe care le 
sesizasem cu un an sau doi 
mai înainte. La o generație 
nouă pot fi grefate mai ușor 
deprinderi noi. Sintetizez astfel 
observațiile mele : se insistă 
mult pe acțiuni individuale, cu 
scopul atragerii apărătoarelor 
și al creării superiorității nu
merice pentru celelalte atacante, 
se aprofundează specializarea 
pe posturi, în special pe cele 
de pivot și extremă, se abando
nează clasicismul tehnic prin 
efectuarea unor modificări în 
funcție de executant și ad
versar.

— Se va miza, în continuare, 
pe acest Iot ?

— în principiu, da. Porțile 
lotului rămîn însă deschise 
pentru toate jucătoarele care 
dovedesc valoare, sîrguință, do
rință de afirmare, pentru toate 
cele care acceptă un volum de 
muncă sporit.

— Care este următoarea ac
țiune a echipei noastre națio
nale ?

— Participarea la turneul 
internațional de la Cheb (Ceho
slovacia), prevăzută pentru pe
rioada 31 ianuarie — 5 februa
rie 1977.

Hristache NAUM

2 
(Șc. 

I — 
Buc.) 
Tim.) 

sp.

ÎN 1977, DIN NOU CAMPIONAT PE ECHIPE LA BOX
(Urmare din pag. I)
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Cine își pune încă întrebarea 
dacă într-un sport individual 
întrecerile pe echipe au vreo 
valoare, va ajunge probabil re
pede la înțelegerea faptului că 
succesul în această disciplină 
se obține prin cultivarea atentă 
a rivalităților sportive și că în 
acest sens orice inițiativă în 
plus nu poate decît să fie sa
lutată.

LEGAREA DE CULORILE 
CLUBULUI

Sigur că întrecerea pe echipe 
suferă de neajunsul (moral) de 
a face să promoveze, odată cu 
formația, și pe boxerii care au 
coborît ringul învinși, în schimb, 
cîștigul se obține în omogenita
tea sufletească, în legarea mai 
temeinică de culorile clubului

a fiecărui membru ai echipei, 
care se simte solidar la victo
rie sau înfrîngere. în semifi
nalele și finala Cupei F.R. Box, 
gălățenii Octavian Amăzăroaie 
și Ilie Tîrîlă nu au obținut nici 
o victorie pentru echipa lor 
(cîștigătoarea trofeului), dar ni
meni nu-i poate învinui că nu 
au luptat exemplar spre inte
resul formației pe care o re
prezentau ! Aceasta e o lecție 
morală la fel de valoroasă ca și 
victoriile duble realizate, să zi
cem, de Nicolae Buteseacă, 
Sandu Tîrîlă și Costică Chiracu 
(B.C. Galați) sau de Niță Robu 
și Tănase David (B.C. Brăila).

Viitoarea competiție pe echipe 
trebuie să aducă un spor de 
vigoare și de . calitate boxului 
românesc.

tere Craiova sau Steagul roșu 
Brașov (concentrind toate valo
rile din oraș). Decernarea unui 
nou titlu național este în mă
sură să stimuleze ambițiile, să 
aducă la startul competiției cele 
mai bune forțe de care dispune 
boxul nostru la ora actuală.

PE CÎND O DIVIZIE ?
Evocînd atîtea nume, n-ar 

exclus să ajungem într-o zi 
concluzia 
(așa cum 
sau R.D. 
punde și 
revitaliza 
nostru care are un calendar nu 
prea bogat pentru masa seni
orilor. întîlnirile echipelor, cu 
adiționare de puncte, în for
mula binecunoscută de la fot
bal (sau alte sporturi de echi
pă), creează o vie emulație, 
contribuind simțitor la desco
perirea de elemente noi, de va
loare. în acest caz — al com
petiției pe echipe, care impune 
prezența în ring cu formații 
complete — selecția permanentă 
și căutarea de titulari cores
punzători devine aproape o re
gulă. Una plină de avantaje.

fi 
Iu 

că o divizie națională 
se practică în Polonia 
Germană) ar cores- 

mai bine țelului de a 
activitatea în boxul
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cu 17—8. Sîmbătă

de tenis din ho-

călcat lenje-

de cros pe echipe, 
35 de elevi concu- 
cîștigarea trofeului

A Grosimea maxima de taiere
• Lățimea maximă de tăiere
• Frecvența maximă a curselor
A Motor electric
A Masă netă
A Gabarit (h X L X 1)

de masă a fost ex- 
bogată și variată la 
săptămînii. în ciuda 
nefavorabil, 2 500 de 

participat la concursu-

București, sector 8, str. Teodosie Rudeanu nr. 12—14 
Telefon : Plan 18.31.15 — Desfacere 17.59.30

OFERĂ SPRE VÎNZARE

MAI PRODUCE
Utilaje industriale nentru spă
lătorii
Calandru pentru 
rie 0 350 
Mașină de 
în fîșii
Mașină cu 
tru debitat 
instalații spăla t-uscat autotu
risme
Aparat pentru fabricat sifon
Aparat desen tip Fix și ISIS
Menghină orientabilă
Pistol pentru spălat autotu
risme

tăiat hîrtie uzată

disc i 
metale

abraziv pen-

3 mm
1 200 mm 

duble 50 curse/miirvut
3 KW 220 W/380 V
1 675 kg
1 190 X 1 620 X 1 060

Șl LIVREAZĂ
Instalații spălat autobuze 
Prese pentru călcat lenjerie 
Compresor pentru hidrofor 
Mașini universale de tîmplă- 
rie cu 8, 9 și io operațiuni 
Mașini de debitat și îndrep
tat oțel beton
Utilaje industriale spălătorii 
de capacitate redusă pentru 
grădinițe, creșe, cămine, aso
ciații de locatari
Parcometru (destinat pentru 
taxarea la parcare a autove
hiculelor).

revenit echipei locale, Știința, 
care a dispus de Textila Bu- 
huși cu 17—8, de Progresul 
București cu 14—9 și de Vul
turii Ploiești ...'.Z.'.Z.
după-amiază și duminică toată 
ziua, mesele
Iul Sălii sporturilor au fost a- 
saltate de către numeroși iubi
tori ai ■ acestui sport. De alt
fel, pe timp de iarnă, această 
sală este deosebit de solicitată. 
Tot aici, duminică după-amiază, 
a avut loc concursul organizat 
de Școala sportivă la unele 
probe atletice. Sub îndrumarea 
prof. I. Ardeleanu s-au întrecut 
aproape 200 de elevi de la 
școlile generale nr. 6, 10, 15, 
16, 27 și 28.

La BISTRIȚA, cinci echipe 
de baschet junioare din Cluj- 
Napoca, Dej, Reghin, Oradea și 
Bistrița și-au măsurat forțele 
într-o reușită confruntare orga
nizată de școala sportivă din 
localitate. După partide deose
bit de frumoase, competiția a 
revenit echipei Școlii sportive 
din Oradea, urmată de repre
zentantele Liceului „Liviu Re- 
breanu“ Bistrița și Școlii spor
tive Viitorul Cluj-Napoca.

în organizarea Asociației 
sportive Dacia, la PITEȘTI, 
timp de mai multe zile, s-au

ACȚIUNI DE SELECȚIE
în vacanța de iarnă, secțiile Clubului sportiv școlar din 

Capitală vor organiza acțiuni de selecție cu participarea unor 
mase largi de elevi și eleve din școlile tuturor sectoarelor.

în principal, această acțiune se va desfășura la atletism 
(stadionul Tineretului), gimnastică ritmică (sala din str. Lu
terană nr. 13), gimnastică sportivă (sala de la ștrandul Ti
neretului), patinaj (patinoarul Floreasca) și scrimă (sala 
Floreasca II).

desfășurat întrecerile „Cupei 
Independenței". Pe primele 
locuri s-au clasat : cros — Ve
ronica Mocanu (Gr. școlar Ște- 
fănești) și D. Floricel 
canic nr. 2 Colibași) ; 
masă — D. Lăzăroiu 
șah — N. Badiu (Lie. 
nr. 1 Pitești). Trofeul 
nit reprezentanților 
industrial de construcții de ma
șini. Acțiuni asemănătoare, cu 
o largă participare, au mai a- 
vut loc in aceste zile la Cîmpu- 
lung Muscel, în comunele Ti- 
țești, Recea, Oarza, Bradul, 
Corbi, Rucăr.

La GALAȚI, agenda compe- 
tițională ' 
trem de 
sfîrșitul 
timpului 
tineri au 
rile din cadrul competițiilor do
tate cu „Cupa tineretului" și 
„Cupa 30 Decembrie". Pe faleză 
s-a desfășurat crosul anilor III 
și IV, la care au luat parte 
peste 500 de elevi din licee și 
școli profesionale. La poligonul 
Liceului „Vasile Alecsandri" 
s-au întîlnit zeci de trăgători, 
iar în sala Constructorul și-au 
disputat întîietatea 16 echipe 
de volei și handbal. Pe pati
noarul artificial, mulți amatori 
de sport au petrecut ore de 
destindere, după ce, în preala-

(Lie. me- 
tenls de 
(Dacia) ; 
mecanic 
a reve-
Liccului

bil, au asistat la un reușit con
curs de patinaj artistic și un 
meci de hochei.

e COMPETIȚII DOTATE CU 
„CUPA 30 DECEMBRIE". în a- 
ceste zile care preced aniver
sarea Republicii, în întreaga 
țară se desfășoară numeroase 
competiții de masă, dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie". în orga
nizarea C.J.E.F.S. Botoșani și a 
Inspectoratului școlar, duminică 
a avut loc în centrul de județ 
competiții atractive la startul 
cărora au fost prezenți elevii 
școlilor generale, profesionale 
și licee. Pădurea Baița a fost 
gazda unui interesant concurs 
de orientare sportivă, la care 
s-au întrecut 10 echipaje. Pe 
străzile municipiului a avut loc 
o întrecere 
în timp ce 
rau pentru 
la popice.

C.J.E.F.S. 
județeană 
organizat în sala Electromotor 
din Timișoara un reușit con
curs de haltere, la card au par
ticipat trei echipe de seniori. 
Primul loc a revenit sportivilor 
de la Electromotor, urmați de 
cei de la Gloria Arad și Școala 
sportivă Viitorul Timișoara. La 
ORADEA, tradiționala compe
tiție sportivă de masă. „Cupa 
30 Decembrie" a constituit eve-
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Cei mal precișl jucători au fost 
Tlsmănar — 938 p d, Bâiaș — 928 
șl A. Chlrllă — 896 de Ia învingă
tori, respectiv. Branch! _ 892 șl 
G. Marin — 902. Bile goale : Con
structorul 25, Olimpia 20 ! (T. SI- 
RIOPOL — coresp.).

DACIA PLOIEȘTI — TEHNOU
TILAJ ODORHEIUL SECUIESC 
5213—5189 p d.

Formația ploleșteană a făcut cel 
mai bun joc al el în acest cam
pionat, stabilind cel mai bun re
zultat cu cele 5213 popice doborîte. 
S-au evidențiat, în mod deosebit. 
Balcan — 920 și Mircea — 874 de 
la Dacia, Rozsas _  914 și Bara —
863 de la Tehnoutilaj. (A. CRIS- 
TEA — coresp.).

OLIMPIA REȘIȚA — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 5291—5209 p d. ’

Meciul dintre prima și ultima 
clasată din seria Nord după eta
pa a Vin-a (Olimpia ocupa locul 
10) a fost foarte frumos și extrem 
de echilibrat. După schimbul pa
tru. reșițenii conduceau cu numai 
2 ,,bețe“. Printre jucătorii remar
cați s-au numărat : juniorul A. 
Midrich — 940 p d — record per
sonal, I. Radar — 896 de la Olim
pia, Șt. Deac — 913 și L. Fodor
— 899 de la Voința. (D. plAvițU
— coresp.).

★
După disputarea acestor jocuri 

s-a încheiat prima jumătate și a 
campionatului masculin. In cla
samentele ambelor serii se află 
la egalitate de puncte cîte două 
echipe — Olimpia București și 
Petrolul Teleajen Ploiești — 
seria Sud, Electromureș Tg. 
Mureș și Aurul Baia Mare — 
seria Nord, care n-au pierdut 
decît două partide în tur.

la parte 
tiviști ai 
i șl din 
provincie.

nent la procedeul delfin) rea
liza doar 1:13,2 !

Și o surpriză a acestui con
curs: tînărul orădean Dan Țin
ea, care s-a impus intr-un con
curs internațional desfășurat la 
Magdeburg, în luna noiembrie, 
la mai multe probe a fost în
trecut la Ploiești pe distanța de 
100 m spate de gălățeanul Cris
tian Banu.

Rezultate tehnice. COPII A — 
200 m delfin (b) : E. Pietro 
(Petr.) 2:27,7 ; FI. Vișan (Șc. 
sp. PI.) 2:29,9; 200 m delfin (f): 
Mariana Marin (Șc. sp. Reș.) 
2:37,1 ; Andrea Steriu (Lie. 1 
Buc.) 2:37,7 ; 400 m mixt (b) : 
D. Ținea (Cr.) 5:09,0 ; FI. Vișan 
5:19,2 ; 400 m mixt (f) : M. Ma
rin 5:39,3 ; A. Steriu 5:41,6 ; 
100 m spate (f) : M. Marin 
1:12,6 ; A. Cîmpianu (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 1:14,7; 100 m spate 
(b) : Cr. Banu (Lie. 4 Gal.) 
66,2 ; D. Ținea 66,7 ; COPII B
— 200 m delfin (f) : I. Pănu- 
lescu 2:35,1 ; 200 m delfin (b) : 
C. Neagrău (Cr.) 2:40,5 ; M. 
Ghloca (Lie. 1 Buc.) 2:41,1 ; 100 
m delfin (f): I. Pănulescu 1:09,6
— rec. fete categ. A și B; 100 m 
delfin (b) : C. Neagrău 1:13,1 ; 
M. Teodorescu (Șc. sp. 2) 1:14,0; 
COPII C — 400 m liber (b): H. 
Dumitru (Șc. sp. Br.) 5:27,4 — 
record ; 400 m liber (f) : Magda 
Petrescu (Șc. sp. 1 C-ța) 5:40,1
— «ecord.

în concursul juniorilor : Va
leria Vlăsceanu 1:10,2 și Edit 
Puel 1:12,0 la 100 m spate ; Șt. 
Mitu 65,5 și L. Szakadati 65,5 
la 100 m spate ; V. Vlăsceanu 
5:32,8 la 400 m mixt ; L. Mady 
5:01,6, A. Birini 5:02,1 și H. 
Neagrău 5:06,5 la 400 m mixt.

întrecerile continuă astăzi și 
mîine.

MECI INTERNAȚIONAL DE POLO
Astă-seară, de Ia ora 19, ba

zinul acoperit Floreasca din 
Capitală va găzdui partida ami
cală internațională dintre se
lecționatele de juniori ale ora
șelor Budapesta și București la 
polo.
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SERIA SUD
1. Olimp. Buc. 9 7 0 2 14 (20397)
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IIată clasamentele turului cam

pionatului masculin Divizia A :

2. Petr. Teleajen 9 7 0 2 14 (20256)
3. Gloria Buc. 9 6 0 3 12 (25943)
4. Rulment. Bv. 9 6 0 3 12 (25225)
5. Constr. Gl. 9 6 0 3 12 (20577)
6. Dacia Ploiești 9 5 0 4 10 (25130)
7. Voința Buc. 9 5 0 4 10 (20362)
8. Rafinorul PI. 9 2 0 7 4 (19966)
9. Tehnoutilaj 9 1 0 8 2 (25155)

10. Flacăra Cîmp. 9 1 0 8 2 (24585)
SERIA NORD

1. Electro. Tg. M. 9 7 0 2 14 (21328)
2. Aurul B. M. 9 7 0 2 14 (20659)
3. Voința Cj-Np. 9 6 0 3 12 (20701)
4. Met. Huned. 9 5 0 4 10 (25753)
5. Progr. Oradea 9 4 0 5 8 (20553)
6. Jiul Petrila 9 4 0 5 8 (19713)
7. Voința Tg. M. 9 3 0 6 6 (25130)
8. Olimpia Reșița 9 3 0 6 6 (25061)
9. Unio S. Mare 9 3 0 6 6 (24754)

10. Electrica Sb. 9 3 0 6 6 (24304)
(Cifrele între paranteze re

prezintă numărul popicelor do
borîte în meciurile din depla
sare).
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LA ÎNCHEIEREA 
TURULUI 

DIVIZIEI A

PREGĂTIREA FIZICĂ, SUB NIVELUL EXIGENTELOR ACTUALE
Unul din motivele slabei 

comportări a echipelor noastre 
— la toate nivelele — în se
zonul de toamnă a fost acela 
că ele nu au avut rezistența 
fizică necesară pe parcursul 
celor 90 de minute de joc. Con
diție sine qua non, în contex
tul cerințelor actuale ale fot
balului modern, de continuă 
mișcare, o bună pregătire fi
zică determină evoluția la un 
nivel superior a unei formații. 
Complexitatea acestui factor de 
bază al jocului și antrenamen
tului este arhicunoscută teore
tic. Pregătirea fizică dezvoltă 
capacitățile morfologice și func
ționale, perfecționează calită
țile fizice generale, ajută la 
Însușirea corectă din punct de 
vedere tehnic a deprinderilor. 
Iată de ce numai cu o bază 
puternică de acumulări fizice 
(rezistență, viteză, forță) pot 
fi valorificate calitățile teh- 
nico-tactice și, astfel, dobindit 
un grad superior de pregătire, 
care să permită instalarea și 
menținerea formei sportive pe 
durata unui întreg sezon com- 
petițional.

Au reușit echipele noastre, 
pe parcursul turului campiona
tului recent încheiat, să aibă 
o capacitate de efort corespun
zătoare ? DUPĂ ASPECTUL 
CALITATIV MODEST (CU U- 
NELE MICI EXCEPȚII) AL MA
JORITĂȚII PARTIDELOR, SE

lata una dintre puținele „mostre de angajament fizic oferit de 
jucătorii echipelor Progresul și F.C. Bihor, care au depus un mare 
travaliu, pe un teren greu, în confruntarea lor directă din ulti
ma etapă a turului campionatului Foto : Dragoș NEAGU

POATE TRAGE CONCLUZIA 
CĂ POTENȚIALUL FIZIC AL 
ECHIPELOR DIVIZIONARE A 
FOST, ÎN GENERAL. SUB 
NIVELUL SOLICITĂRILOR 
REALE PENTRU ÎNTREAGA 
DURATA A UNUI MECI. în 
majoritatea jocurilor de cam
pionat sau cu ocazia partide
lor din cadrul cupelor europene 
intercluburi s-a observat o 
evidentă încetinire a ritmului 
de joc, pe parcursul unui meci, 
de la o repriză la alta, fluc
tuații de randament de la o 
partidă la cealaltă, dovada clară 
a unei insuficiente rezistențe 
fizice. Să ne amintim de jocu
rile Steaua — F.C. Bruges sau 
Sportul studențesc — Schalke 04, 
în care formațiile noastre au 
avut prestații bune în primele 
45 de minute pentru ca după 
pauză ele să devină de nere
cunoscut și să ofere posibili
tatea adversarilor de a mane
vra în voie. Turul campiona
tului ne-a oferit și cîteva ex
cepții, așa cum a fost de exem
plu confruntarea Dinamo — 
Steaua, întîlnire de tradiție, 
care a stîrnit întotdeauna mari 
ambiții din partea jucătorilor 
acestor două formații, meci în

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES DIN

12 DECEMBRIE 1976 :

FAZA Iî

Extragerea I : Cat. 2 : 1,55 va
riante a 20.759 lei ; Cat. 3 : 6,15 
a 5.232 lei ; Cat. 4 : 17,05 a 1.887 
lei ; Cat. 5 : 53,65 a 600 lei ; 
Cat. 6 : 1.699 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 î 128.426 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A :
1 variantă 10% — autoturism „Da
cia 1 300“ ; Cat. B : 5,35 a 6.952 
lei ; Cat. C ; 26,80 a 1.388 lei ; 
Cat. D : 978,75 a 60 lei ; Cat. E : 
60,55 a 200 lei ; Cat. F : 1.093,10 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA 
A : 121.729 lei.

Autoturismul „Dacia 1 300“ a 
fost obținut de ION DOBRA, din 
București.

care s-a acționat într-un ritm 
alert timp de 60—70 de mi
nute. Acest exemplu ne arată 
că există resurse, dar care nu 
sînt exploatate corespunzător, 
fie din comoditatea jucătorilor 
în procesul de instruire, fie 
dintr-un reflex de conservare. 
Ar mai fi de adăugat că, în 
cadrul aceleiași echipe, o parte 
dintre jucători — inegal pre
gătiți — au făcut notă discor
dantă. fiind depășiți de cursul 
jocului, de rapiditatea acțiuni
lor, astfel că noțiunea de joc 
colectiv a fost aproape igno
rată.

Dacă după epuizarea a două 
treimi din turul campionatului 
toate cele 18 echipe de Divizia 
A au manifestat o scădere ge
nerală pe plan fizic — care a 
condus la efecte negative atît 
în jocurile de campionat cit 
și în competițiile internaționale 
intercluburi — odată cu măsu
rile luate de Colegiul central 
al antrenorilor finalul campio
natului (in ciuda terenurilor 
grele) a marcat o îmbunătă
țire a potențialului fizic. Fap
tul că F.R.F. a obligat, la mij
locul lunii octombrie, toate e- 
chipele să acorde, în cadrul 
unui ciclu săptămînal. o aten
ție deosebită pregătirii fizice 
a dus la creșterea capacității 
de efort a jucătorilor. Ca nou
tate, programul elaborat de Co
legiul central al antrenorilor a 

prevăzut un loc aparte pregă
tirii fizice, devenită de astă- 
dată pivot al întregului ciclu, 
cu volum, intensitate și du
rată precise. Deși tardivă, mă
sura a revitalizat întrucîtva 
confruntările din campionat, 
Colegiul central al antrenorilor 
avînd în vedere, că lipsa unei 
pregătiri corespunzătoare la clu
buri se va repercuta negativ și 
asupra activității echipei repre
zentative.

Să încercăm, acum, să fa
cem o clasificare a echipelor, 
în privința potențialului fizic 
manifestat în sezonul de toamnă. 
Ea a fost realizată pe baza 
observațiilor din cronici și co
mentarii și ale unor opinii ale 
tehnicienilor din cadrul F.R.F., 
prezenți la meciurile primei 
divizii.

1. ECHIPE CU CAPACI
TATE DE EFORT CONSTANT 
BUNA PE TOT PARCURSUL 
TURULUI : Universitatea Cra
iova, A.S.A. Tg. Mureș, F. C. 
Bihor și F.C.M. Reșița. Aceste 
patru echipe au beneficiat de 
resurse fizice care le-au per
mis să acționeze corespunzător 
în ambele momente ale jocu
lui, de atac și apărare. Pe fon

FAZA a Il-a :

Cat. G : 1 variantă 50% a 5.000 
lei, 3 variante 25% a 2.500 lei 
și 1 variantă 10% a 1.000 lei ; 
Cat. H : 8,75 variante a 3.000 lei 
sau, la alegere, o excursie dublă, 
la Sinaia sau Predeal și diferența 
în numerar ; Cat. I : 49,50 a
1.000 lei ; Cat. J : 126,55 a 100 lei;

FAZA a IlI-a :

Cat. M : 3 variante 10% a 7.000 
lei ; Cat. N : 1 variantă 50% a 
12.500 lei. 1 variantă 25% a 
6.250 lei și 2 variante 10% a 2.500 
lei ; Cat. O : 2,45 variante a
5.000 lei, sau. la alegere, o 
excursie în U.R S.S. sau R. S. 
Cehoslovacă sau Turcia sau bi
lete de odihnă la Predeal sau Si
naia și diferența în numerar ; 
Cat. p : 15 variante a 3.000 lei 
sau, la alegere, o excursie du

dul unor acumulări fizice a- 
propiate de cerințele jocului 
modern, aceste formații au a- 
plicat bine presingul, marca
jul și demarcajul.

2. ECHIPE CU CAPACI
TATE DE EFORT CONSTANT 
BUNA NUMAI PE PAR
CURSUL A DOUA TREIMI 
DIN TUR : Sportul studențesc, 
Dinamo, Steaua, Jiul, Progresul 
și Politehnica Timișoara. Toate 
aceste formații au manifestat 
oscilații în comportare, mai 
mult sau mai puțin pronun
țate, influențate de la caz la 
caz și de valoarea individuală 
a jucătorilor. Sportul studen
țesc a avut „carburant fizic" 
numai pentru 10—12 etape, 
după care resursele aproape că 
s-au epuizat. Steaua, în schimb, 
și-a „încărcat bateriile" spre 
sfîrșitul turului. Celelalte pa
tru formații s-au exprimat „în 
salturi" mareînd oscilații vizi
bile ale capacității fizice.

3. ECHIPE CU CAPACI
TATE DE EFORT MEDIE ȘI 
CU MULTIPLE VARIAȚII : 
Politehnica Iași, F. C. Argeș, 
Corvinul Hunedoara, U.T.A. și 
Rapid. Toate cinci au avut, în 
cadrul formațiilor de bază, ju
cători de extreme opuse ; unii 
capabili de un mare travaliu, 
alții lenți și comozi, ceea ce a 
dus la dereglări evidente între 
compartimente cit și pe an- 
sambul echipei.

4. ECHIPE CU CAPACI
TATE DE EFORT NECORES
PUNZĂTOARE, CU REPETATE 
VARIAȚII : F.C.M. Galați, S. C. 
Bacău și F. C. Constanța. Mare 
parte dintre jucătorii acestor 
formații au o constituție care 
nu le permite (decît printr-un 
mare efort de voință) să facă 
față unui angajament fizic la 
nivelul unei competiții în care 
rezistența, forța și viteza devin 
primordiale.

Date fiind constatările ne
mulțumitoare asupra potenția
lului fizic al echipelor noastre 
în prima jumătate a campio
natului, toată atenția trebuie 
acum îndreptată spre perioada 
pregătitoare de iarnă. Durata, 
conținutul, structura și mijloa
cele antrenamentului trebuie să 
asigure premisele dobîndirii u- 
nei forme sportive cu care e- 
chipele noastre divizionare să 
poată atinge, în sezonul de 
primăvară, un nivel calitativ 
net superior. Tehnicienii tre
buie să aibă'în vedere, în pri
mul rînd. CREȘTEREA TREP
TATA A CAPACITĂȚII DE 
EFORT, DEZVOLTAREA CA
LITĂȚILOR FIZICE DE BAZĂ 
ȘI SPECIFICE, ÎNSUȘIREA 
UNUI MARE NUMĂR DE DE
PRINDERI MOTRICE VA
RIATE, CARE REPREZINTĂ 
UN BAGAJ UTIL PENTRU 
PERFECTIONAREA PROCE
DEELOR TEHNICO-TACTTCE, 
TOTUL PE FONDUL ATAȘA
MENTULUI JUCĂTORILOR 
FATA DE MUNCA DE PRE
GĂTIRE, PRINTR-O PARTI
CIPARE ACTIVA ȘI CREA
TOARE A LOR.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI...
• LA JIUL PETROȘANI, în 

această pauză competițională, 
conducerea divizionarei A, Jiul, 
a luat unele măsuri organiza
torice pentru completarea insta
lațiilor stadionului : se află în 
curs de. instalare o saună, s-a 
primit în dotare o mașină de

blă la Sinaia sau Predeal și di
ferența în numerar : Cat. R :
33,85 a 500 lei : Cat. S : 76,05 a 
200 lei ; Cat. T : 194,45 a 100 lei; 
Cat. U : 3673,10 a 40 lei.

noutăți la loz în plic

La seriile de Loz în plic ce 
au fost puse recent în vînzare 
se găsesc cîștiguri suplimentare 
oferite din fond special pe 
lîngă cele existente.

Aceasta este și explicația ma
relui număr de cîștiguri care au 
apărut în ultimul timp, în toate 
colțurile țării și desigur, un 
motiv în plus pentru a participa 
cu consecvență la acest sistem 
de joc simplu și la îndemîna 
tuturor.

Nu uitați ! Atribuirea de cîș
tiguri suplimentare este o invi
tație de a juca la Loz în plic.
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Continuam sâ vâ prezentam linele 
aspecte — de ordin statistic — des
prinse din desfășurarea primei părți 
a campionatului Diviziei A.

OASPEȚII AU CÎSTIGAT DOAR 
15 MECIURI

Din cele 153 de partide ale turu
lui, 106 au revenit gazdelor, 32 s-au 
încheiat la egalitate, iar în 15 vic
toria a fost de partea oaspeților 
(Universitatea Craiova 3, Dinamo, 
Progresul, Sportul studențesc și Jiul 
cîte-2, Politehnica |ași, Steaua. A.S.A. 
Tg. Mureș și Politehnica Timișoara 
cîte 1). In o rima etapă, oaspeții au 
cucerit cele mai multe puncte : 8
(3 victorii ?i 2 rezultate egale), în 
timp ce în etapa a 3-a n-au obținut 
nici un punct I

1—0, CEL MAI FRECVENT SCOR
lată scorurile care s-au înregistrat 

în turul acestui campionat : 1—0 de 
32 de ori, 2—0 de 22 de orî, 2—1
de 20 de ori, 1—1 de 16 orî, 3—0
de 12 ori, 3—1 de 11 ori, 0—0 de
8 ori. 4—1 de 6 ori, 4—0, 3—2 și
3—3 de cîte 5 cri, 2—2 de 3 orî, 6—1 
și 5—0 de cîte 2 ori, 5—1, 5—2, 7—0 
și 4—2 cîte o dată.

344 DE JUCĂTORI FOLOSIȚI
în turul actualului campionat, 

cele 18 divizionare A au utilizat 344 
de jucători (368 anul trecut) : Uni
versitatea Craiova 24, F.C.M. Galați 
21, Steaua, F.C, Constanța, S.C. Ba
cău, F.C. Bihor și Corvinul cîte 20, 
Progresul, Politehnica lași, Politeh
nica Timișoara și F.C.M. Reșița cîte 
19, Dinamo, Rapid, U.T.A., Sportul 
studențesc și F.C. Argeș, cîte 18, 
Jiul 17. A.S.A Tg. Mureș 16.

9 JUCĂTORI ELIMINAȚI

în acest tur de campionat, 9 ju
cători au fost eliminați de pe teren: 
Dumitru și Florescu (etapa 1), Albu 
(etapa a 6-a), Romilă II, Vlad 
(Corvinul) și Cura (etapa a 15-a), 
Radu II, Gătej și Rontea (etapa a 
17-a).

248 DE CARTONAȘE GALBENE

Arbitrii ou arătat, în prima parte 
a acestui campionat, de 248 de ori 
cartonașul galben (219 în ediția tre
cută). Cele mai multe —25 — s-au 
înregistrat în etapa a 17-a, iar cele 
mai puține — 6 — în etapa a 9-a. 
Din cei 167 de jucători avertizați, cel 
mai mulți aparțin echipelor Corvinul, 
Jiul și U.T.A. : cîte 12. Urmează 
F.C.M. Galați și Steaua cu cîte 11, 
Universitatea Craiova, F.C. Argeș, Po
litehnica Timișoara, S.C. Bacău șl 
F.C. Constanța cu cîte 10. La polul 
opus se află formațiile Dinamo și 
Progresul, cu numai 5 jucători aver
tizați.

38 DE LOVITURI DE LA 11 M
în acest tur s-au dictat 38 de lo

vituri de la 11 m : 28 transformate, 
10 ratate (O. lonescu, Bălăci, Mul- 
țescu, Mateescu, R. Dan, Rîșniță, 
Florescu, Economu, Tănase și Manea 
— Rapid) ,' 32 în favoarea gazdelor, 
6 pentru oaspeți ; 32 pe motiv de
fault, 6 pentru henț. Universitatea 
Craiova a beneficiat de cefe mai 
multe penaltyuri : 5, în timp ce Pro
gresul și A.S.A. Tg. Mureș, de nici 
unul.

NUMAI 3 JUCĂTORI AU PRI
MIT NOTA 10

Din totalul de 344 de jucători, nu
mai 3 au primit nota 10 (Bălăci, 
Cavai și Boloni), unul (Dumitru) 
nota 9-f-, 47 nota 9 (dintre care Bo
loni, Roșea, D. Georgescu — de cîte 
3 ori Albu, O. lonescu, Windt, Si- 
mionaș, Sătmăreanu I’, Dumitrache și 
loniță — de cîte 2 ori). La polul 
opus se află 29 de jucători notați cu 
4, dintre care qălățenii Popescu și 
Haiduc au primit de 2 ori această 
notă.

ȘTIRI...
tuns gazonul. Tot în vederea 
viitorului sezon se gazonează 
terenul de antrenament și se 
efectuează reparații curente la 
vestiare și celelalte anexe. Mai 
rămîne ca sediul clubului, care 
beneficiază de o clădire adec
vată, să fie dotat și cu mobilie
rul necesar, deziderat pentru 
care se așteaptă contribuția 
factorilor responsabili.

• COLEGIUL CENTRAL AL 
ARBITRILOR pune în vedere 
colegiilor județene că, începînd 
de la 12 ianuarie, se vor lua 
măsurile necesare de organizare 
și desfășurare a pregătirii fi
zice a arbitrilor din loturile 
divizionare A, B și C. Pregăti
rea fizică se va efectua în co
mun, asigurîndu-se minimum 
două antrenamente pe săptă 
mină de cîte 90 de minut- suj 
conducerea unor profesori de e- 
ducație fizică sau a altor cadre 
de specialitate. Colegiile jude
țene ale arbitrilor au obligația 
să controleze cum se efectuează 
pregătirea și să efectueze un 
sondaj cu privire la testarea 
fizică. Arbitrii care nu vor 
trece normele fizice nu vor fi 
delegați la jocuri.



IN „CUPA CHALLENGE'* NĂSTASE L-A ÎNVINS PE ORANTES
* u lts ™ Șl S-A CALIFICAT ÎN FINALĂ

Primul tenisman al țării 
noastre, maestrul emerit al 
sportului Ilie Năstase, s-a cali
ficat pentru finala competiției 
internaționale „Challenge Cup“ 
(W.C.T.), in care va întîlni la 
10 aprilie anul viitor, în orașul 
Las Vegas, pe asul american 
Jimmy Connors. în partida de
cisivă din cadrul grupei preli
minare B a competiției, dispu
tată la Caesars Palace din Las 
Vegas (Nevada), Ilie Năstase l-a 
învins în trei seturi, cu 6—2, 
2—6, 6—1 pe campionul spaniol 
Manuel Orantes

După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, victo
ria lui Năstase a fost clară, el 
impunîndu-și jocul sclipitor și 
plin de imaginație în special 
în ultimul set, cînd l-a domi
nat net pe valorosul său par
tener. Serviciile deosebit de 
puternice, din care a realizat 
numeroși „ași", precum și jocul 
bun prestat la fileu au fost 
principalele atuuri ale victoriei 
sale. Succesul realizat de Ilie 
Năstase în partida finală cu 
recentul cîștigător al „Turneu
lui campionilor1' reprezintă tot
odată și o clară revanșă față de

înfrîngerea suferită în fața 
acestuia, la prima partidă sus
ținută în grupa de la Las 
Vegas.

Așa cum se știe. Ilie 
Năstase este deținătorul tro
feului pus în joc la această a

ITALIA-CHILE 4-1 ÎN FINALA „CUPEI DAVIS“

doua ediție a întrecerii. Prima, 
disputată în primăvara acestui 
an, în Insulele Hawaii, a revenit 
lui Ilie Năstase, după o semi
finală cîștigată în fața lui 
Bjorn Borg (6—1, 3—6, 0—6, 
6—3, 6—4) și finala, în care l-a 
învins pe Arthur Ashe (6—3, 
1—6, 6—7, 6—3, 6—1).

ECHIPELE DE BASCHET ALE ROMÂNIEI
In Întreceri internaționale

Senioarele, două succese in
CLUJ-NAPOCA, 20 (prin tele

fon). In sala sporturilor din loca
litate a început un turneu interna
țional de baschet feminin Ia care 
participă reprezentativele Olandei, 
Ungariei, României și Selecționa
ta de tineret a țării noastre. Du
minică, în partida inaugurală, e- 
chipa României a întâlnit pe cea 
a Olandei în fața căreia a avut o 
prestație remarcabilă și a cîștigat 
cu 105—72 (54—37). Luni seară,

turneul de Ia Cluj Napoca
baschetbalistele românce au în- 
tîlnit formația Ungariei, repurtînd 
un nou succes : 95—83 (45—40). 
Cele mai multe puncte : Duțu 23, 
Giurea 15, Simionescu 14, Aszalos 
13 pentru România, respectiv Kiss 
24. Torma 20, Hegyessi 13.

Alte rezultate : Ungaria — Olan
da 61—56 (29—32), România-tineret 
— Olanda 67—95 (33—39).

Mircea RADU, coresp.

Echipa de seniori, învinsă din nou Ia Balcaniadă

La Santiago de Chile a luat 
sfîrșit finala celei de a 65-a 
ediții a „Cupei Davis"
(1975—76). Tenismanii italieni, 
care-și asiguraseră victoria 
după primele două zile de joc, 
conducînd cu 3—0, au terminat 
învingători la scorul final de 
4—1. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate : Italia — Chile 4—1 
(Barazzutti — Fillol 7—5, 4—6, 
7—5, 6—1 ; Panatta — Cornejo 
6—3, 6—1, 6—3 ; Panatta, Ber
tolucci — Fillol, Cornejo 3—6,

PATINATORI ROMÂNI
LA KATOWICE

6—2, 9—7, 6—3 ; Panatta —
Fillol 6—4, 3—6, 6—3, 10—6 ;
Zugarelli — Prajoux 4—6, 4—6, 
2—6). De menționat că chilianul 
P. Cornejo nu s-a putut pre
zenta la ultima partidă de sim
plu, suferind o criză cardiacă. 
El a fost înlocuit de coechipie
rul său B. Prajoux, care a și 
adus singurul punct al echipei 
gazdă.

Astfel, echipa Italiei cucerește 
pentru prima oară trofeul su
prem al tenisului, după ce dis
putase de două ori pînă acum 
finala tradiționalei competiții a 
„Salatierei", fiind învinsă de 
Australia, în 1960 și 1961, la 
scorul de 5—0.

ALTE INTILNIRI
• Meciul de tenis S.U.A.

Mexic, contînd pentru ediția 
1976—77 a ,.Cupei Davis“, a luat 
sfîrșit la Tucson (Arizona) cu 
victoria echipei țârii gazdă, la 
scorul de 4—1. Rezultatele celor 
trei zile : Tanner — Ramirez 7—5, 
6—4, G—4 ; Ashe — Chavez 6—4, 
6—4. 6—4 ; smith, Lutz — Rami
rez, Montano 6—2, G—3, 6—4 ; Tan
ner — Chavez 6—1, G—3, 2—6, 6—3; 
Ashe — Ramirez 3—6, 4—6, 4—6.
• într-o altă întâlnire din cadrul

zonei americane. Argentina a eli
minat cu 3—2 formația Braziliei, 
la Sao Paulo. în ultima zi, oas
peții și-au asigurat victoria prin 
Vilas (4—6. 6—1, 6—2, 6—4 cu
Koch) și cano (3—6, 6—2, 6—0,
6—0 cu Kirmayr).

BURGAS, 2o (prin telefon). 
Mai întîi cîteva aprecieri asupra 
meciului Iugoslavia — România 
care a inaugurat duminică ediția 
a 18-a a Balcaniadei de baschet 
masculin. Val-oroșii sportivi iugos
lavi (în palmaresul cărora figu
rează un titlu de campioni ai 
lumii — 1970, două titluri de 
campioni al Europei — 1973 și 
1975, cîștigarea medaliilor de 
argint la Jocurile Olimpice din 
1968 și 1976, precum și cucerirea 
locului I la 14 din cele 17 edi
ții precedente ale Balcaniadei) 
au condus de la început pînă la 
sfîrșit. 14—8 în min. 5 28—16 în
min. 10, 43—29 în min. 15, după 
care baschetbaliștii români s-au 
„scuturat0 de tracul de pînă a- 
tunci și au refăcut ceva din 
handicap (la pauză, 51—44 pentru 
Iugoslavia). în repriza secundă, 
formația română a continuat să 
joace bine (mai cu seamă Cer- 
nat) și a ajuns să remonteze 
pînă la trei puncte, cu trei mi
nute înaintea fluierului final. 
Dar tocmai în aceste momente 
decisive, cîteva pase greșite în 
atac și erori inexplicabile co
mise în apărare au făcut ca 
echipa României să-și anuleze 
șansa de a egala, mai mult chiar 
selecționata iugoslavă (avînd în 
componență doi dintre jucătorii

reprezentativei participantă la 
J.O. din acest an : Dalipagici și 
Jijici) izbutind să mărească din 
nou avansul și să cîștige cu 
98—90. în partida de deschidere, 
formația Bulgariei a făcut o pri
mă repriză excelentă (după care 
a folosit jucătorii de rezervă) și 
a dispus de echipa Greciei cu 
94—78 (55—29).

în prima partidă a programului 
de luni, reprezentativa Iugoslaviei 
a repurtat un nou succes, de astă 
dată în fața formației Greciei : 
78—60 (38—36). întrecerea a fost
echilibrată timp de 35 de minute, 
după care sportivii iugoslavi s-au 
detașat datorită plusului de ex
periență. în meciul vedetă al zi
lei s-au întîlnit selecționatele Bul
gariei și României. Evoluînd re
marcabil și manifestând o netă 
superioritate în disputa sub pa
nouri, baschetbaliștii țării gazdă 
au învins cu 105—82 (51—38). Echi
pa română s-a comportat nesatis» 
făcător , în special pivoții. Cele 
mai multe puncte : cernat 28. Oc- 
zelak 22, Popa 10, Niculescu 8 
pentru România, respectiv Golo- 
meev 34, Kolev 22.

Marți au loc jocurile România— 
Grecia și Iugoslavia — Bulgaria.

minii
m
ili

Paul IOVAN

VARȘOVIA. 20 (Agerpres).— 
S-a încheiat concursul interna
țional de patinaj artistic de la 
Katowice, la care au partici
pat 50 de sportivi din Ceho
slovacia, Iugoslavia, România și 
Polonia.

In proba feminină, victoria a 
revenit campioanei poloneze 
Grazyna Dudek — 95,46 p, se
cundată de coechipiera sa 
Anna Garbacz — 90,74 p. Pati- 
natoarea româncă Doina Mitri- 
cică s-a clasat pe locul trei, cu 
89.94 p.

în proba masculină, cîștigată 
de polonezul Grzegorz Glovan- 
ja — 97,76 p, sportivul român 
Atanasie Bulele a ocupat locul 
trei — 87,28 p.

CLASAMENTE LA SFÎRȘIT DE AN
Redacția ziarului „Deutsches 

Sportecho" din Berlin comuni
că rezultatele anchetei pentru 
desemnarea celor mai buni 
sportivi ai anului 1976 din R.D. 
Germană. Feminin : 1. Kornelia 
Ender (natație), 2. Rosemarie 
Ackermann (atletism), 3. 
nate Stecher (atletism), 
Fuchs ................
Eckert 
Richter 
Pollack (natație), _ ____
Siegl (atletism), 9. Margit Schu
mann (sanie), 10. Petra Thumer 
(natație) ; masculin : 1. Walde- 
mar Cierpinski (atletism), 2.

(atletism), 5.
(atletism), 6. 
(natație), 7. 
.............. 8.

Re-
4. Ruth 
Barbel 
Ulrike 

Andrea 
Siegrun

SABRERII Df LA PROGRESUL BUCUREȘTI 
CAMPIONI REPUBLICANI DE TINERET

I
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Deși întrecută în meci di
rect, cu 5—4, de principala ei 
urmăritoare (I.E.F.S.), Progre
sul București a cucerit, avînd 
un avans de 3 asalturi cîștiga- 
te (31:8). titlul de campioană a 
țării la sabie-tineret. Exceptînd 
acest eșec — în fond, marea 
surpriză a competiției ! — for
mația campioană a avut o evo
luție foarte sigură, mai ales în 
meciurile cu Medicina CIuj-Na- 
poca (8—1). Tractorul Brașov și 
Șc. sp. Slobozia (7—2 în am
bele partide) și chiar în fața 
Petrolului Ploiești (5—4). Prof. 
Hariton Bădescu, antrenorul 
Progresului a acționat, ca de 

un remarcabil simț 
numai ezitările lui

obicei, cu 
tactic si 
Chiculiță, care n-a înregistrat, 
în meciul
victorie, l-a privat .de un suc
ces facil pe care, după valoa
rea sportivilor ce-i pregătește, 
l-ar fi meritat. Celelalte victorii 
ale formației campioane s-au 
datorat lui Păunescu FI. (2) și 
lancu. Pentru I.E.F.S. au punc
tat Nuță (excelent în această 
partidă-cheie) cu 3 victorii și 
Constantin (2).

Pe locul 2 I.E.F.S., și ea cu 
4 victorii (în afara celei din 
fața Progresului, 7—2 la Pe
trolul și Medicina și 5—4 la 
Șc. sp. Slobozia). înfrîngerea 
neașteptată a bucureștenilor la 
Tractorul (4—5) si un asaltaveraj 
mai slab decit Progresul (28:8), 
i-au făcut pe 
relui Jacques 
mine pentru 
bilitatea de a

cu I.E.F.S., decît o

Locul 3 a fost ocupat de 
Tractorul Brașov (26:8), de ase
menea cu 4 victorii : 8—1 la 
Șc. sp. Slobozia, 6—3 la Me
dicina și 5—4 la I.E.F.S. și Pe
trolul.

în continuare clasamentul a- 
rată astfel : 4. Petrolul Ploiești 
cu 2 victorii (5—4 la Șc. sp. 
Slobozia și Medicina), 5. Șc. 
sp. Slobozia 1 victorie (7—2 la 
Medicina). 6. Medicina Cluj- 
Napoca 0 victorii.

De notat neșansa Șc. sp. Slo
bozia care a pierdut două me
ciuri la limită (cu Petrolul și 
I.E.F.S.) precum și absența din 
competiție a campioanei de a- 
nul trecut, Dinamo București, 
care n-a mai prezentat echipă 
în campionat !?

Marți, în ultima zi. proba fe
minină de floretă.

Tiberiu STAMA

I
I

I
I

sabrerii antreno- 
Istrate să-și a- 

anul viitor posi- 
devenj campioni.

Frank Baumgartl (atletism), 
Roland Mathes (natație),
H. -G. Aschenbach (sărituri 
schiurile), 5. H.-J. Hartnick (ci
clism), 6. Gerd Bonk (haltere), 
7. U. Wehling (schi nordic), 8. 
J. Danneberg (sărituri cu schiu
rile), 9. J. Bachfeld (box), 10. 
G. Detlef (sanie). Primele trei 
locuri în clasamentul pe echipe 
au fost ocupate în ordine de :
I. Selecționata olimpică de fot
bal, 2. Echipajele de 2 și 4 la 
bob ; 3. Ștafeta feminină de 
4X100 m mixt înot.

★
Asociația ziariștilor de sport 

din R. F. Germania l-a desem
nat pe ciclistul Gregor Braun, 
campion olimpic, drept cel mai 
bun sportiv vest-german al a- 
nului 1976. Pe locul doi, călă
rețul Alwin Schockemoehle. La 
feminin, titlul a fost atribuit 
campioanei olimpice de schi 
Roși Mittermaier.

în clasamentele celor mai 
buni tenismani din Cehoslovacia 
pe anul 1976 la masculin pe 
primul loc se află Jan Kodes 
iar la feminin Regina Marsi- 
kova.

3.
4. 

cu

CAMPIONATE

SPANIA (etapa 15) : Santan
der — Real Madrid 2—1 ; Las 
Palmas — Malaga 2—X ; Betis 
Sevilla — Salamanca 2—1 ; El- 
che — Atletico Bilbao 2—1 ; 
Espanol Barcelona — C.F. Bar
celona 2—4 ; Atletico Madrid — 
Zaragoza 2—0. Clasament : 1. 
C.F. Barcelona 21 p ; 2. Valen
cia 20 p, 3. Atletico Madrid 19 p.

FRANȚA (etapa 19) : Nisa — 
Bastia 5—0 ; Nantes — Valen
ciennes 3—1 ; Lyon — Angers 
1—1 ; Reims — Sochaux 1—1 ; 
Bordeaux — Marsilia 5—0 ; Nan
cy — St. Etienne 2—0. Clasa
ment : 1. Nantes 26 p ; 2. Bas
tia 25 p, 3. Lyon 25 p.

PORTUGALIA (etapa 11) : 
Benfica Lisabqpa — Leixoes 
3—1 ; Boavista — Monti jo 2—0; 
Setubal — Porto 0—1; Estoril — 
Sporting Lisabona 0—1 ; Cla
sament : 1. Sporting 21 p ; 2. 
Benfica 16 p; 3. F.C. Porto 14 p.

OLANDA (partide restanță 
din etapa 17) : Feyenoord — 
Venlo 1—1 ; AZ ’67 Alkmar — 
P.S.V. Eindhoven 4—0 ! Clasa
ment : 1. Ajax 28 p (din 17 j); 
2. Feyenoord 27 p (un meci mai 
puțin) ; 3. F.C. Utrecht 23 p.

BELGIA (etapa 15) : Be- 
erschot — Anderlecht 3—2 ; Ra

cing White Molenbeek — An
vers 1—1 ; F.C. Bruges — Stan
dard Liege 2—1. Clasament : 
1. F.C. Bruges 23 p ; 2. Racing 
White 21 p ; 3. Andfirlecht 19 p.

GRECIA (etapa 11) : Panathi- 
naikos — Heraklis 2—0 ; Olym- 
piakos Pireu — Apollon 3—0 ; 
P.A.O.K. — A.E.K. 0—0. Clasa
ment : 1. P.A.O.K. 19 p; 2. O- 
lympiakos 19 p ; 3. Panathinai- 
kos 17 p.

ȘTIRI, REZULTATE

ASTAZI, la Belo Horizonte 
Brazilia) se va desfășura me
ciul retur al finalei „Cupei in
tercontinentale" dintre Cruzeiro 
și Bayern Miinchen. în primul 
joc, la Miinchen, Bayern a cîș
tigat cu 2—0.

ÎN PRELIMINARIILE C.M. 5 
Salvador — Guatemala 2—0 
(2—0). Echipa Guatemalei s-a 
calificat pentru turul următor.

ECHIPA MOULOUDIA Alger 
a cîștigat cea de-a 12-a ediție 
a „Cupei campionilor Africii”, 
în meci retur al finalei, Mou- 
loudia a întrecut cu 3—0 for
mația Hafia Conakry (Guineea), 
în primul joc : 0—3 ! Victoria 
formației algeriene a fost de
cisă în urma executării lovitu
rilor de la 11 m.

ATLETISM a Crosul de la 
Fiirth (R.F.G.) a revenit atletului 
polonez Bronislaw Malinovski, 
cronometrat pe distanța de 10,500 
km cu timpul de 34:26,2. Pe 
locurile următoare s-au situat 
vest-germanii Warnke — 34:26,6 
șl Herle ...........

AUTO 
încheiat 
pilotului 
kinen (pe „Peugeot — 504"). 
locurile următoare s-au 
echipajele conduse de 
Jean-Pierre Nicolas 
Pescarolo (ambii pe 
Berline").

CICLISM a După 72 ore în
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cu timpul de 34:26,2.
s-au 

Warnke —
_ 35:44,8.
• „Raliul Banclama" s-a 
la Abidjan cu victoria 

finlandez Timo Mak- 
pe 

clasat 
francezii 

și Henry 
„Peugeot-

AGENDA SAPTAMINII
20—21 SCHI

20—26
23—3 I
25

TENIS 
HOCHEI 
CICLISM

26 SCHI

26—4 I HOCHEI

„Cupa mondială", coborire (f), la Zeii 
am See (Austria) și slalom (m), '
Kranjska Gora (Iugoslavia) ; concurs 
ternațional de coborire și slalom (m. 
la Cortina d’Ampezzo (Italia) 
Turneu în circuitul australian 
C.M. de tineret, în Cehoslovacia 
Concurs internațional (velodrom acope
rit) la Gând (Belgia)
Concursuri internaționale la Abtenau 
(Austria) șl Ebnat-Kappel (Elveția) _
probe alpine și la St. Moritz (Elveția) 
— sărituri
„Turneul celor 6 națiuni", (juniori) ta 
Bolzano (Italia)

la 
în- 
t).

&

PE SCURT
cursa de 6 zile care se desfășoa
ră în orașul olandez Maastricht 
conduce cuplul Patrick Sercu 
(Belgia) — Graham Gilmore (Aus. 
tralia). Pe locul secund, la un 
tur, se află perechea vest-ger- 
mană Wilfried Peffgen-Albert 
Fritz.

HOCHEI • La Varșovia s-a 
desfășurat întâlnirea internațio
nală amicală dintre selecționate
le Poloniei și Norvegiei. Hocheiș- 
tii polonezi au obținut victoria 
cu 5—4 (1—1, 2—2, 2—1).

LUPTE • Desfășurată în ora
șul cehoslovac Teplice, întâlnirea 
internațională de lupte greco-ro- 
mane dintre echipa locală 
S.K.L.O. Union și formația ,,Ganz 
Mavag“ Budapesta s-a încheiat 
cu scorul de 8—2 în favoarea 
luptătorilor maghiari.

MOTO • Tradiționala cursă de 
la Macao a fost cîștigată în 
acest an de sportivul englez 
Charles Mortimer (pe „Yamaha"). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Akira Terui (Japonia) și Sunny 
Soh (Malayezia).

PATINAJ • La Eindhoven vi- 
teziștii Norvegiei au învins pe 
cei ai Olandei cu scorul de 262— 
194. în clasamentele individuale, 
pe primele locuri s-au situat 
olandezul Jos Valentijn — 158,980 
p (la sprinteri) și norvegianul 
J.E. Storholt — 165,879 p (la mul- 
tiatlon). Primul a cîștigat proba 
de 1000 m în 1:20,76, iar celui de-al

doilea i-au revenit probele de 
1500 m — 2:01,20 Și 5000 m — 
7.’23,79.

SCHI • ,,Cupa Europei0 a pro
gramat la Laax (Elveția) o probă 
masculină de coborire, care a 
revenit austriacului Bartl Gens- 
bichler, urmat de elvețianul Ro
land Lutz și austriacul Josef 
Mayr. • Proba feminină de co
borire din cadrul concursului de 
la Zeel am See (Austria) a fost 
cîștigată de Brigitte Habersatter- 
Totschnig (Austria) cu timpul de 
1:30,65 pe o pîrtie în lungime de 
2 320 m, cu o diferență de nivel 
de 630 m. Pe locul doi s-a clasat 
Annemarie Moser-Proell — 1:30,90.

TENIS • Tradiționala compe
tiție internațională pentru junio
ri „Cupa Sunshine0 a fost cîs- 
tigată de echipa S.U.A. în finala 
disputată la Miami Beach (Flo
rida), echipa americană a în
vins ou 2—0 formația Franței 
(Larry Gottfried — Gilles Moret- 
ton 6—2, 6—2 ; John McEnroe — 
Yannick Noah 6—1, 6—3) A Tur
neul de la Perth (Australia) a 
fost cîștigat de jucătorul austra
lian Ray Ruffels, învingător cu 
6—0, 7—5. 6—3 în finala susținută 
cu compatriotul său Ross Case 
• Rezultate din turneul de ia 
Dallas (Texas), rezervat probei 
de dublu mixt : Dick Stockton, 
Rosemary Casals—Sherwood Ste
wart, FranQoise Durr 7—6. 6—4,
Frew McMillan. Betty Stove — 
Cliff Drysdale, Ilona Kloss 6—2. 
6—3.
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