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TOVARĂȘUL
NICOL AE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT IERI LA ADUNAREA ACTIVULUI
DE PARTID Șl A CADRELOR DE CONDUCERE

DIN MINISTERUL DE INTERNE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțe
lor noastre armate, a participat, 
joi dimineață, la adunarea acti
vului de partid și a cadrelor 
de conducere din Ministerul de 
Interne.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunare au luat 

, parte tovarășii Ion Dincă, Ion 
Ioniță, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Ion Coman.

Comandantul suprem al for
țelor noastre armate a fost 
intîmpinat de tovarășul Teodor 
Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul de in- 

K terne, precum și de ceilalți 
^^'nembri ai conducerii ministe- 
■^rului.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat cu puternice aplauze și 
urale, participanții la adunare 
aclamînd îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". 
In această primire însuflețită, 
in această atmosferă vibrantă 
și-au găsii o pregnantă expre
sie sentimentele de profundă 
dragoste și respect pe care toți 
lucrătorii Ministerului de In
terne le nutresc față de partid 
și secretarul său general, vo
ința lor fermă de a apăra cu
ceririle revoluționare ale celor 
ce muncesc, valorile umane, 
materiale și spirituale ale so
cietății noastre socialiste.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul membri ai Consiliului 
de conducere al ministerului, 
șefi ai inspectoratelor județene, 
alte cadre din aparatul de secu
ritate, miliție și din celelalte 
unități ale Ministerului de In
terne, secretari de comitete de 
partid.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru participarea 
la adunare, tovarășul Teodor 
Coman a spus : „Prezența dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
pentru noi o deosebită onoare 
și un prilej de vie satisfac
ție, ne stimulează și ne îmbăr
bătează în slujirea 
parte, cu profund 
și responsabilitate 
cauzei partidului, 
supreme ale patriei, 
țiunii socialiste române".

Referindu-se apoi la lucră
rile adunării, vorbitorul a ară
tat că ele au evidențiat voința 
nestrămutată și hotărirea fermă 
a comuniștilor, a întregului per- 

JT~ sonal din Ministerul de Interne

pe mai de- 
devotament 
sporită, a 
intereselor 

ale na-

SFÎRȘIT DE AN ÎN TENIS
EVOCAT DE ILIE NĂSTASE
Bucuria revederii cu Ilie 

Năstase, la București, vrem s-o 
împărtășim tuturor cititorilor 
noștri. Ca și cele cîteva noutăți 
aflate, cu acest prilej, de la 
primul tenisman al țării. Mai 
întîi, acelea privitoare la trecu
tul imediat. Deci, înapoi la 
Las Vegas, evocînd ultimul 
turneu, în care campionul nos
tru și-a apărat cu succes — 
Pînă acum — trofeul-challenge 
al W.C.T.-uluî.

4
INTERVIUL NOSTRU
LI

S-a jucat în condiții total 
~—na Ilie

ale pri- 
în

întîlnesc 
în ce mai des în ultima 
în săli și stadioane aco- 
Eram, însă, total neaco- 
cu înălțimea de peste

diferite — ne spune 
Năstase — de acelea 
mei ediții, din primăvară.
Hawaii, la Keauhou Kona, ju
cam în aer liber, pe ciment 
poros, aci am fost din nou pe 
plastic, Supreme-court, suprafa
ța de joc pe care o 
din ce 
vreme, 
perite. 
modat 
2000 metri a orașului din Neva
da. Mă sufocam. Poate și de 
aceea am avut un start mai 
greu, pierzînd prima partidă. A 
mers mai bine, în cele urmă
toare. Ca să zic așa, m-a salvat 

gc- 
urmărită

care 
mo-

la adunare, tovarășul 
Coman, adrcsîndu-se

de a înfăptui în mod exem
plar sarcinile ce le revin din 
istoricele hotărîrî ale Congre
sului al XI-lea al partidului, 
din legile țării, din ordinele și 
indicațiile comandantului su
prem al forțelor armate.

Primit cu înflăcărate urale, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, comandantul su
prem al forțelor armate.

Cuvîntarea secretarului 
neral al partidului, 
cu mare atenție și larg interes, 
a fost subliniată în repetate 
rînduri cu entuziaste aplauze. 
Participanții au aclamat, mi
nute în șir, pentru partid și 
secretarul său general.

în încheiere, exprimînd sim
țămintele și gîndurile pe 
le împărtășesc în aceste __
mente deosebite toți cei pre- 
zenți " *
Teodor ... ___________
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a spus între altele :

„Pornind de la indicațiile și 
ordinele pe care ni le-ați dat, 
de la criticile ce ni lc-ați adre
sat si care sînt pe deplin justi
ficate și întemeiate, vom lua 
toate măsurile ce se impun in 
vederea perfecționării întregii 
noastre munci, ridicind la un 
nivel superior calitatea și efi
ciența activității desfășurate 
pentru apărarea securității sta
tului, avuției naționale, ordinii 
și liniștii publice.

Exemplul dumneavoastră lu
minos, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de înaltă înțelepciu
ne și clarviziune politică, de 
patriot înflăcărat și luptător cu
tezător pentru adevăr și drep
tate, de fermitate revoluționară 
și principialitate comunistă, de 
militant neobosit pentru propă
șirea și înălțarea României so
cialiste, constituie pentru noi, 
ca și pentru întregul popor, 
modelul suprem de muncă și 
viață comunistă, pe care- îl vom 
urma neabătut".

Adunarea- a luat sfîrșit 
într-o atmosferă de mare 
însuflețire. S-a ovaționat în
delung „Ceaușescu — P.C.R.". 
Participanții, și prin ei toți 
lucrătorii Ministerului de In
terne, și-au reafirmat dragostea 
și încrederea în partid și se
cretarul său general, adeziunea 
deplină la politica partidului 
și statului nostru, hotărirea de 
a milita neabătut pentru înfăp
tuirea ei, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor.
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acasa, Ilie Nastase, 
cucerite pe meridianele tenisului

serviciul. Am dat vreo 15 „ași“ 
lui Solomon și cam tot atîția 
lui Laver, care m-a și felicitat 
pentru aceasta, spunînd că 
n-am servit niciodată atît de 
bine în întîlnirile cu el. în fi
nala cu Orantes, cred că totul 
a fost normal. M-au descumpă
nit doar cîteva ratări în setul 
doi, apoi mi-am reintrat com
plet în mină. Dar, rectificați 
vă rog rezultatul, așa cum s-a

port®
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CAMPIONATULUI FEMININ

Timișoara) încearcă să străpungă apărarea 
Fază din turneul de sală disputat in

Elena Stoicovici (U. 
Constructorului Timișoara.

ediția trecută a campionatului

BALCANIADA
BASCHETBALISTELOR

SENIOARE

Luni, în Sala sporturilor din Pitești

SE REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIEI A
DE HANDBAL

Lotul reprezentativ de bas- 
chet-senioare a plecat în Bul
garia, la Pernik, pentru a lua 
parte — de azi pînă duminică 
— la ediția a 14-a a Balcania
dei, alături de selecționata țării 
gazdă și cea a Iugoslaviei. Au 
făcut deplasarea: Ileana Gugiu 
(Rapid), Suzana Pîrșu (Politeh
nica), Maria Simionescu, Ște
fani» Giurea, Liliana Duțu, I- 
leana Portik, Diana Mihalik, 
(I.E.F.S.), Camelia Tănăsescu 
(Olimpia București). Gheorghi- 
ța Bolovan (C.S.U. Galați), Doi
na Prăzaru-Mate, Ana Aszalos 
(„U“ Cluj-Napoca), Liliana Clo- 
botaru (Sănătatea Ploiești). An
trenor : N. Martin ; medic : V. 
Cătăniciu.

căminului cu cupe și trofee,
Foto : N. DRAGOȘ

publicat Ia noi (n.r. transmis 
de agențiile internaționale de 
presă) și care este, în realitate, 
de 3—1 pentru mine și nu 2—1.
5- a jucat, conform regulamen
tului, pentru cel mai bun din 5 
seturi. Scorul exact : 6—2, 2—6,
6— 2, 6—1.

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Sfîrșitul anului găsește hand
balul la startul unui nou sezon 
competițional intern și interna
țional. Luni începe campionatul 
feminin de handbal, Divizia A, 
iar în zilele următoare două re
prezentative masculine vor ple
ca peste hotare pentru a parti- .
cipa la tradiționale turnee in- (Continuare in pag. a 4-a)

Reportajul nostru

BRĂNEȘTI, ÎN

un tub
pe săptămînă.

de 
A- 
în 
să 
caelevi selecționați 

olimpice". E profe- 
cei mai mulți elevi 
olimpice" din jude-
Tot ea ne-a spus,

...Profesoara de. atletism Ma
ria Eftimescu are buzele cră
pate de frig. „Ce să fac ? E 
atîta vînt pe stadion și e cam 
rece !“ îi trebuie 
strugurel 
cesta este prețul pe care, 
mic, îl plătește pentru ca 
aibă cinci 
„speranțe 
soara cu 
„speranțe 
țul Ilfov.
miercuri 15 decembrie, că toți 
cei legați de sport din comuna 
Brănești erau preocupați de cu
lori. Profesorul Ion Sbîrlan, de 
la Liceul agro-industrial, era 
plecat la București, la Poli- 
color, și pentru că am picat 
tocmai la acea vreme în Bră
nești a trebuit, vrind-nevrînd, 
să ne însușim cîteva noțiuni 
despre emailul carbamidlc... Ce 
legătură putea avea acest nume 
criptic cu oamenii activități
lor sportive din Brănești ? Sim
plu : pentru că cea mai mare 
sală de sport din Ilfov trebuia 
vopsită în orange, verde cîmp 
și roșu, culori speciale, care să 
prindă bine pe parchet, adică 
să facă sala și aspectuoasă, nu 
doar funcțională, așa cum trebuie 
să aibă primul Club sportiv să
tesc din țară. Ziua de naștere : 1 
ianuarie 1977. Și atita vreme cit 
Ion Sbîrlan 
Policolor cu 
treburi, am 
altor oameni 
pus umărul, 
încoace, 
ființarea Clubului. Directorul 
Liceului agro-industrial, Marcu 
Ștefănescu, vrea să lase moș
tenire — la ieșirea la pensie, 
așa se spune — următoarea 
listă de materiale cumpărate 
din economii (cităm) : „o hal
teră olimpică, 1 aparat pen
tru dezvoltarea forței, o șta
chetă, 1 aparat izometric, o 
bîrnă abdominală, 1 helcome- 
tru, o saltea de gimnastică, 15 
mingi de handbal, 2 saltele 
lupte", din care se poate ușor 
deduce că sporturile practicate 
în cadrul C.S.-ului brăneștean

era reținut pe la 
acele importante 
făcut cunoștința 

de sport care au 
de vreo patru ani 

fără să știe. Ia în- 
Clubului. —'

Vineri 24 decembrie 1976 |

ternaționale. Este vorba de 
două selecționate ale Capitalei, 
prima dintre ele, de fapt, echi
pa universitară, cealaltă o com
binată Steaua-Dinamo. Prima 
echipă a Bucureștiului (forma
ția studențească care se pregă
tește pentru C.M. din Polonia, 
9—16 ianuarie 1977) participă 
la turneul de Anul Nou de la 
Berlin, programat în zilele de 
1 și 2 ianuarie. în continuare, 
ea va susține alte cîteva parti
de în R.D. Germană, urmînd 
ca apoi să plece în Polonia. 
Cealaltă formație a Bucureștiu
lui (combinata Steaua-Dinamo) 
participă în ziua de 1 ianuarie 
la turneul din Berlinul occiden
tal.

Așadar, activitate bogată. în 
rîndurile care urmează ne vom 
ocupa de campionatul feminin 
și de cîteva întreceri amicale 
disputate recent în țara noas
tră și peste hotare.

★
După o întrerupere de aproa

pe două luni, la 27 decembrie 
se reia campionatul feminin de 
handbal, Divizia A. Turul doi 
al competiției menită să desem
neze campioana țării se va 
desfășura sistem turnee de sală, 
după următorul program :

27—29 decembrie, la Pitești ; 
7—9 ianuarie 1977, Ia Galați ; 
14—16 ianuarie, la Ploiești și 
21—22 ianuarie, la Brașov.

PREMIERĂ-
vor fi luptele, handbalul, atle
tismul și gimnastica.

— Vă facefi o frumoasă ie
șire la pensie...

— Cine ți-a spus dumitale 
că „ies la pensie" ? Nu ies la 
pensie, am doar vîrsta pensio
nării ! Ceea ce e altceva.

Și directorul care ar dori ca 
toți ceilalți să-i ignore anii, ne 
invită afară, la —6 grade Cel
sius. Ne conduce vreo 200 m 
printre copacii pădurii. Ni se 
deschide în față balta Brăneș- 
tiului. Vreo 50 de tineri — 
elevi ai liceului — taie vîrtos 
la stuf și plaur. „Să fie. oare, 
vreo nouă legătură inedită cu 
sportul ?" — ne-am întrebat. 
Experiența directorului parcă 
știe " " ...................  să citească gîndurile :

Exact. Iată ce avem 
să facem : între două 
— pe unul ne-am și 

de

gînd 
guri 
pucat să-l înălțăm 
rîușorul Pasărea, vom tăia 
cum, în iarna asta, stuful, 
iarna asta și in cea viitoare,

de 
di- 
a- 
pe 
a- 
In

■» 
dacă nu vom putea termina. 
Dar ne ajută frigul, văd : în
tărește pămîntul. Așa vom face 
în următorii doi ani o pinză 
de apă de aproape un kilo
metru, pe care se va putea face, 
în voie, canotaj.

Ei bine, da, canotaj Ia țară, 
dar nu „la iarbă verde", adică 
plezirism. Nu, pentru că la 
Brănești sportul pare să fie o 
treabă 
rioasă, 
nează 
20 ale 
tățirl funciare", avînd 18 obiec
tive didactice de maximă im
portanță, este destinat existen
ței unui frumos microcomplex 
sportiv. Și dacă această in
formație nu satisface, vom în
cerca să reactivăm imaginea 
din vară a curții liceului real-

Radu TIMOFTE

serioasă. Intr-atît de sc- 
încît reporterul consem- 
că un hectar din cclo 
„Poligonului de îmbuna-

(Continuare in pag. 2-3)



In cupele EUROPENE DE VOLEI,
„Criteriul tineretului" la box

GREUL ABIA ÎNCEPE... MECIURI DE CALITATE
Cele patru reprezentante ale 

noastre în cupele europene la 
volei — Dinamo (masculin și 
feminin) în C.C.E.. Steaua 
(masculin) și Rapid (feminin) 
în Cupa cupelor — s-au cali
ficat, după cum se știe, printre 
cele mai bune opt formații de 
club din Europa, 
luna viitoare să-și 
lificârea în turneele finale ale 
celor două prestigioase compe
tiții.

Ce înseamnă aceasta ? în 
primul rînd, desigur, un suc
ces notabil, un succes cu care

formații de 
urmînd 
dispute ca-

ca

concludente în acest sens. De 
aceea se impune o studiere a- 
tentă a viitorilor adversari — 
credem că una din cauzele 
succesului dinamovist în fața 
sextetului cehoslovac a consti
tuit-o tocmai buna cunoaștere 
a jocului acestuia — pentru a 
nu se mai repeta greșeli mai 
vechi, care au dus la insuc
cese nedorite.

Antrenorul Aurel Drăgan ne 
spunea că „luna ianuarie va fi 
din nou, o lună a voleiului", 
dar. adăuga cu luciditate, că 
„greul abia începe". De acest

din nou, blocajul echipei 
susținut în Cupa cupelor,

Constanța Bălășoiu (Rapid) depășește, 
Panathinailcos Atena. Fază din meciul

in sala Floreasca din Capitală 
Foto : Dragoș NEAGU

nu prea ne-au mai obișnuit în 
ultima vreme voleibaliștii noș
tri. în al doilea rînd, obliga
ția tuturor celor patru forma
ții de a 
perioadă, 
deoarece 
întrecere 
ceea ce 
se anunțe deosebit de dificile.

Dacă voleibaliștii de la Di
namo au făcut proba calități
lor de care dispun eliminînd 
din competiție pe deținătoarea 
titlului continental, Dukla Li
berec, în schimb celelalte e- 
chipe au avut adversare mo
deste ca valoare, care nu le-au 
solicitat prea mult. Victoriile 
facile obținute în meciurile fe
minine Dinamo — Eczacibași 
Istanbul, Rapid — Panathinai- 
kos Atena și cel masculin 
Steaua — D.H.G. Odense sînt

se pregăti, in această 
eu toată seriozitatea, 

vor avea partenere de 
cu o valoare ridicată, 
face ca întilnirile să

lucru, spunem noi, trebuie să 
fie conștienți toft componenții 
echipelor angrenate în aceste 
mari competiții.

în C.C.E.. partida dintre Di
namo și campioana R. D. Ger
mane, S. C. Leipzig, constituie, 
fără îndoială, derbyul semifina
lelor. La Liberec, elevii antre
norului George Eremia au dat 
dovadă de o mare putere de 
luptă, concentrîndu-se în mo
mentele cheie și, prin aportul 
întregii echipe, s-a obținut ca
lificarea. Este însă nevoie ca 
fluctuațiile de formă să nu mai 
greveze asupra evoluției unor 
jucători, cum a fost cazul tră
gătorilor principali în meciul 
de la București, pentru ca apoi 
la Liberec să aibă o compor
tare pe măsura capacității lor. 
în competiția feminină, Dinamo 
va întîlni, după cum se știe,

pe Traktor Schwerin, o forma
ție solidă, care poate fi depă
șită numai printr-un joc sigur, 
în toate compartimentele. Evi
dent, echipa turcă pe care sex
tetul dinamovist a întîlnit-o în 
primul tur nu a creat proble
me, de aici relaxarea cu care 
a abordat meciul, fapt pe sea
ma căruia punem greșelile 
comise. în formația Dinamo 
sînt prezente jucătoare cu su
ficientă experiență competițio- 
nală de la care se poate cere 
o prestație superioară în orice 
moment.

De la Steaua și de la Rapid 
se așteaptă o comportare bună 
în meciurile cu Plomien Sosno- 
wiec și, respectiv, cu Ț.S.K.A. 
Sofia. Dacă la Steaua expe
riența unor jucători se îmbină 
bine ' cu vigoarea și tinerețea 
altora, iar evoluția sextetului a 
început să-și recapete persona
litatea, la Rapid există un lot 
restrîns (mult prea restrîns !) 
dar care se bazează pe o omo
genitate deosebită, atu care i-a 
adus multe satisfacții, dar care 
nu-i va fi suficient — unele 
partide din campionat au de- 
monstrat-o — pentru a cîștiga, 
dacă nu-și va îmbunătăți forța 
ofensivă și rezistența de con
curs.

Așadar, satisfacția de a ve
dea toate cele patru echipe în 
semifinale trebuie să însemne, 
totodată, și o invitație spre o 
muncă și mai serioasă, deoa
rece, așa cum anticipam și 
înaintea partidelor turului I, 
formațiile noastre au șanse 
—să se califice mai de- 

de această dată în tur- 
finale.
Emanuel FANTANEANU

reale 
parte, 
neele

în concursul de patinaj artistic de la Katowice

CUPA FAIR-PLAY PENTRU DOINA MITRICICĂ
La startul competiției inter

naționale de patinaj de la Ka
towice au fost prezenți sportivi 
din Cehoslovacia, Iugoslavia, 
România și Polonia (22 fete și 
14 băieți). După cum se știe, 
reprezentanții noștri, Doina Mi
tricică și Atanasie Bulete au 
ocupat în clasamentele finale 
.ale întrecerilor un merituos loc 
III. De menționat că la festi
vitatea de premiere, în afara 
medaliei de bronz oferită Doi
nei Mitricică, organizatorii con
cursului au decernat patinatoa
rei românce, și o frumoasă 
„Cupă fair-play", însoțită 
calde felicitări. Cărui fapt 
datorat acordarea acestei 
urmă; distincții ?

Doina Mitricică a ocupat 
cui III la obligatorii, locul II 
la programul scurt și tot locul 
II i-a fost atribuit prin adi
ționarea punctajului realizat în 
primele două probe. La pro
gramul de „libere", câștigătoa
rea concursului, poloneza Gla- 
vanja Grzegorz a avut o evo
luție ceva mai slabă, astfel că

de 
s-a 
din

10-

Doina Mitricică avea toate șan
sele să cîștige întrecerea. Și 
într-adevăr, concurenta noastră 
își începe evoluția cu o suită 
de „duble" pentru care publi
cul aplaudă frenetic. La urmă
toarea săritură, însă, la ateri
zare, Doina derapează și cade. 
Și cade și la săritura următoa
re. Ridicîndu-se, concurenta 
noastră își dă seama că acci- 

, dentele sale erau urmarea unei 
defecțiuni survenită la gheată. 
Șiretul se slăbise mult. Trei 
capse erau rupte și gheata juca 
în picior. Normal era să aban
doneze. Dar nu. în timp ce 
banda magnetofonului continua 
să se deruleze, Doina a înge- 
nunchiat, și-a desfăcut șiretul, 
apoi l-a înconjurat strîns pe 
gleznă, după care a reluat pro
gramul, executînd în restul de 
timp care i-a mai rămas, să
rituri, piruete, etc., de o acu
rateța pentru care a primit în
delungi aplauze. Așa a ocupat 
Doina Mitricică doar locul III 
primind „Cupa fair-play

A
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CIUDA TINEREȚII COMPETITORILOR
afirmă tineri din noi centre pugilistice

Cluj-Napoca șl Constanța au 
continuat întrecerile „Criteriului 
tineretului", competiție de box 
rezervată juniorilor din întreaga 
țară. Și de data aceasta meciu
rile au fost așteptate cu interes 
de iubitorii sportului cu mănuși 
din cele două orașe care au a- 
plaudat, adesea la scenă deschi
să, buna comportare a unora 
dintre tinerii competitori. Dar 
lată relatările corespondenților 
noștri.

• CLtrj-NAPOCA. cea de a 
treia zi a competiției a fost din 
nou o reuniune-maraton care a cu
prins 32 de meciuri, în cadrul sfer
turilor de finală. In ansamblu au 
fost confruntări de nivel tehnic 
acceptabil, în unele partide ie
șind în evidentă marea diferență 
de valoare existentă între pro
tagoniști, fapt care a dus la de
se victorii înregistrate înainte de 
limită. O notă bună trebuie acor
dată unor puglliștl din secțiile 
provinciale. învingători categorici 
în fața mai multor boxeri din 
Capitală. Printre cei care, merită 
aceste note bune îi amintim pe 
T. Vass (Metalul Salonta) la ca
tegoria cocoș, L. Sandu (Rafină
ria Ploiești) la „semiușoară" si 
colegul său C. Lazăr la „semi-

mijlocie**. Dintre meciurile cele 
mai apreciate de spectatori, fie 
pentru dîrzenia combatanților, 
fie pentru tehnicitatea lor, le-am 
reținut pe următoarele : catego
ria semimuscă — N. Crăciun 
(Metalul București) b. ab. 3 S. 
.Baki (C.S.M. Cluj-Napoca) ; co
coș — T. Vass (Metalul Salonta) 
b.k.o. 2 N. Brezoianu (Steaua) ; 
semiușoară — L. Sandu (Rafină
ria Ploiești) b.ab. 2 M. peteanu 
(Steaua), V. Nuțu (Rapid) b.ab.3 
P. Cîrcea (Șoimii sibiu) ; semi- 
mijlocie — C. Lazăr (Rafinăria 
Ploiești) b.ab. 2 C. Chițu (C.S.Ș. 
București). I. Negruț (Metalul O- 
țelu Roșu) b.p. M. Dobrescu 
(Rapid) ; mijlocie — M. Ifrim 
(Urbis București) b.p. I. Captari 
(Steaua). Sîmbătă, începînd de 
la ora 17. vor avea loc finalele. 
(Paul radvani — coresp.).

In perioada vacanței 
școlare de iarnă, pati
noarul „23 August** este 
pus zilnic la dispoziția 
publicului intre orele 17 
ți 19 (duminica și între 
orele 10 și 12).

• CONSTANTA. Sala sporturi
lor din localitate a găzduit din 
nou meciuri de bună calitate, în 
ciuda tinereții competitorilor. O 
bună parte dintre ei au demon
strat nu numai vigoare și ambi
ție, ci șl cunoștințe tehnice a- 
vansate. Un fapt înțbucurător, 
remarcat și de antrenorul fede
ral Ion Popa, este prezența în 
competiție a unor boxeri din 
Slatina, Alexandria. Oltenița, 
Giurgiu, Urzlceni, Călărași, cen
tre noi în această disciplină 
sportivă. Iată cîteva dintre cele 
mal frumoase meciuri ale ulti
melor reuniuni : cat. muscă — 
I. Curtie (Portul Cța) b.p. M. 
Radu (B. C. Brăila) ; cocoș — 
P. Butnaru (Nlcolina Iași) b.p. 
C. Neanu (Muscelul), semiușoară 
— G. Augustu (Portul Cța) b.p. 
C. Nistor (B. C. Galați) ; seml- 
mijlocie — B. vtrsan (Farul) b.p. 
I. pieleanu (Alexandria). Finalele 
vor avea loc sîmbătă. la ora 16. 
(Cornel POPA — coresp.)

BRĂNEȘTI, ÎN PREMIERĂ...J 7
(Urmare din pag. 1)

umanist din localitate : 4 be
toniere improvizate din 4 seîn- 
durl, la care, forfotind, elevii 
„fabrică" beton. Așa s-a con
struit o nouă sală de sport, a 
doua din Brănești. Vorbind, di
rectorul Dumitru Cioflică, pro
fesor de română, s-a transfor
mat, subit, în tehnician con
structor :

— Am pus mai întîi beton, 
de egalizare, apoi B-90, la șapă, 
apoi B-150, la fundație și, în 
fine, B-200 la planșeu și B-300 
Ia grinzi.

Ni-1 prezintă pe meșterul 
Crislea Ghețu, cel prin mîna 
căruia au trecut 48 000 de că
rămizi înghițite de ziduri. Deși 
„meșter" e impropriu spus 
(pentru că Ghețu este doar an
gajat al școlii pe post de mun-

citor calificat), titulatura a fost 
de ajuns ca să aibă în subor
dine, în timpul lucrărilor, a- 
proape 800 de matematicieni 
și latiniști, precum și întregul 
corp de cadre didactice. Ni-1 
prezintă și pe Victor Marinescu, 
profesor de educație fizică, care 
se află cu echipa de handbal 
pe locul 3 în campionatul na
țional al juniorilor și școlarilor 
și care a învins pe Dinamo 
București de două orj conse
cutiv : 21—20 și, recent, 18—14... 
Profesorul Marinescu se laudă 
cu aceste performanțe, dar pre
feră să-l treacă sub tăcere pe 
Ion Boeru, selecționat în lotul 
național lărgit de juniori. Și 
faptul că știe atît de bine să 
insufle elevilor dragostea pen
tru handbal, îneît Marian Iancu, 
cel mai bun șuteur al echipei, 
face de patru ori pe săptămînă, 
pentru antrenamente, ruta Dra- 
gomirești (localitatea de domi
ciliu) — București și Bucu
rești — Brănești, tur-retur, în

total 76 km... Și încă ceva; 
că toți — absolut toți ! —
elevii de la real-umanist joacă 
handbal și că la meciurile 
chipei sale se
1 600 de elevi

e- 
deadună în jur 

și de săteni.
★
din nou pe lîngă 
ale Brăneștiului,

...Am trecut 
stufurile dese 
la plecare. Erau mai puțin bă
ieți la treabă. Probabil îi alun
gase frigul. Dar „luminișul" se 
mai întinsese cu vreo cîțiva 
metri patrați. Așa, ca pentru 
două opinteli zdravene, la ra
mele unui schif care, eventual, 
va apăra culorile primului club 
sportiv sătesc din țară : C. S. 
BRĂNEȘTI.

NU ESTE CAZUL

SA STABIUJI

UN RECORD DE VITEZA

PRODUCE

călcat lenje-

tălat

abraziv pen-disc i 
metale

Utilaje industriale pentru spă
lătorii
Calandru pentru 
rte 0 350 
Mașină de 
in fîșii
Mașină cu 
tru debitat
instalații spălat-uscat autotu
risme
Aparat pentru fabricat sifon 
Aparat desen tip Fix șl ISIS 
Menghină orlentabllă
Pistol pentru spălat autotu
risme

hîrtie uzată

Șl LIVREAZĂ
Instalații spălat autobuze 
Prese pentru călcat lenjerie 
Compresor pentru hlclrolor 
Mașini universale de tîmplă- 
rle cu 8, 9 și 10 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).

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

ALERGIND IN CAUTAREA

CADOURILOR PENTRU CEI DRAGI
Zilele rămase pînă la sfîrșitul lunii decembrie vă sînt încă 

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

Așadar, intrafi chiar astăzi în magazinele specializate,
pentru a cumpăra, din timp, cadourile preferate 1

birnă
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CAMPIONII PE CAPITALA
GIMNASTICĂ ÎNVIORARE : 

Școala generală nr. 149 și Li
ceul pedagogic ; GIMNASTICĂ 
MODERNĂ : Școala generală 
nr. 27 și Liceul economic de 
alimentație publică; DANS CU 
TEMA: Școala generală nr. 108; 
LECȚIE MODEL DE EDUCA
ȚIE FIZICA : Școala generală 
nr. 133 și Liceul „Gh. Șincai"; 
NATAȚIE : școli generale — 
nr. 1 (Ioana Geles și Marian

Sandi,
Dumitr
3) - 1

.Eeles 
hi

Dorel 
TISM 
te a f 

, dintre
cros,
VII (f 
licee :

TINERII BASCHETBALI

LA BERLI
Participînd la un turneu des

fășurat la Berlii;, în compania 
unor echipe superioare ca forță 
fizică și experiență internațio
nală. selecționata de tineret a 
Bucureștiului (antrenori V. Po
pescu și D. Lecca) a avut o 
comportare bună, clasîndu-se 
pe locul 3. Tinerii baschetbaliști 
bucureșteni au obținut urmă
toarele rezultate : în serii : 
117—103 (50—48, 83—83, 93—93) 
cu Pogon Szczecin (Div., A), 
90—103 (37—44, 85—85) cu
A.D.W. Berlin (locul 2 îrr cam
pionatul R.D.G.) ; în finala 
pentru locurile 3—4 : 97—86
(42—44) cu K.M.U. Leipzig 
(campioana R.D.G.). Clasament 
final : 1. Slavia Sofia (Div. A), 
2. A.D.W. Berlin, 3. București- 
tineret. 4. K.M.U. Leipzig, 5. 
Videoton Budapesta (Div. A), 
6. Pogon Szczecin. S-au evi
dențiat : A. Netolitzchi, V. Da
vid, Fl. Ermurache, R. Boiștea- 
nu, M. Marinache și Cr. Flutu- 
raș. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Netolitzchi 77, 
Boișteanu 61 și David 58 (la 
aruncări libere, 19 puncte în
scrise din 20 de încercări). Ne
tolitzchi (1,82 m) a primit cupa 
oferită coșgeterului turneului.



CA IMPERFECȚIUNE
La încheierea turului Diviziei A

iminte ca 
ră să mai 
nea „explo- 

sîmbătă și 
Cluj-Napo- 
văzut atîta 
îrnei și pa
le oameni 
, înghesuin- 
ați, ocupînd 
avînd ceva 
embley-ului 
Angliei" — 

ie "k-a mai 
oraș româ- 
:ă aparatele 
iginea aces- 
tatori, cum 
nglezii cînd 
unea unui 

care nu-1 
■. în schimb 
iii și regia 
a, urmărind 
ile 
ile 
n- 
tie 
a- 
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aceste „căderi", aceste ra
tări sînt mai fertile decît 
absolutul. Nu vreau să apar 
nici cicălitor, nici predica
tor, dar aceste adevăruri — 
nu odată incomode pentru 
logica și optica noastră — 
trebuie să se impună la 
această oră cînd gimnastica 
a depășit „ora copiilor", pen
tru a deveni un fenomen 
sportiv național, cuprinzînd 
o arie intensă din Baia Ma
re pînă în Moldova. Ochiul 
nostru — șl televiziunea e 
datoare să ni-1 educe și să 
se educe ea însăși prin fe
lul cum „vede" și transmi
te — trebuie să devină com
petent în gimnastică, pre
cum alții în ciclism, hochei 
sau — 
rare — 
Și nici

g
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UN IDEAL CARE TREBUIE ATINS IN PERIOADA URMĂTOARE

nu vă fie cu supă- 
în fotbal și rugby, 
o educație senti
mentală, nici un 
amor nu se dez
voltă dacă nu în
veți să contempli, 
cu dragă inimă, 
relativul, imperfec
țiunea. „Competen
ta" care se uită și 
bate din palme 
doar de la 9,90 în 
sus e vulgară.

In acest sens și pentru a 
reveni pe un teren mai 
accesibil — merită aplauda
tă, cred, ideea lui Cristian 
Țopescu de a ne retransmi
te mărețul meci de fotbal al 
ratărilor incredibile, 
Den Haag, încheiat 
morabilul scor de 
zero. Meci absolut 
în care golurile care 
marcat au fost la 
epocale ca acelea _______
în orice meci cu Pele, Didi, 
Di Stefano. Nici unul din 
olandezi nu mi s-a părut a 
fi slab, prost sau incapabil. 
Nu erau ratările rizibile ale 
unor „murături". Mă uitam 
uimit la oamenii învinși doar 
de hazard. Erau, la urma 
urmei, plini de haz. Și la 
urma urmei, erau magnifici. 
Căci nici unul nu s-a frînt 
în două, ci a continuat să- 
rateze ! Trebuie să mărtu
risesc vinovat că la un mo
ment dat am dorit să nu 
se mai marcheze, să se ra
teze tot ce e de ratat, pen
tru a se epuiza „stocul"... 
A rămas, mulțumită acelo
rași forțe obscure, zero-zero, 
dar crede cineva că s-a 
epuizat „stocul" ? Cu ochii 
mei am văzut un șut de 
penalitate la hochei, caz 
rar, ratat de un jucător ad
mirabil ca suedezul Hed- 
berg, canadianul... Bine că 
n-a fost Tureanu — mi se 
va spune. Permiteți-mi să 
„ratez" deocamdată răspun
sul.

Ajax— 
cu me- 
zero Ia 
superb, 

nu s-au 
fel de 
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BELPHEGOR

IVALULUI SPORTIV ȘCOLAR"
— Aurelia 
Mang (nr. 

iras, Ioana 
1 (m^mic 
lumijfu și 
1) ; ATLE- 
e de punc- 
npion unul 
Capitalei) : 
: Sectorul

IV (m) ; 
) și Secto-
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E. Wendt
formației

eșteană a 
fciate, im- 
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oid și apă- 
demonstrat 

echipelor
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ot mai strinsul și perma
nentul contact al fotba
lului nostru cu cel in
ternațional a implantat, 

în ultimii ani, și echipelor
noastre noi cunoștințe în ma
terie de strategie și tactică. 
Continuînd, așadar, un proces 
început mai de mult, se poate 
spune că, din ediția actuală a 
campionatului Diviziei A, toate 
formațiile au...........................
mul cu libero 
au făcut-o destul de stîngaci 
și doar la recomandările F. R. 
Fotbal), că — apropiindu-se, la 
aceste importante capitole, de 
un anumit standard internațio
nal — două dintre reprezentan
tele noastre în cupele europene, 
Steaua și Dinamo, au ținut, 
cit de cit, pasul cu F. C. Bru
ges și A. C. Milan, echipe pres
tigioase ale fotbalului european, 
calificate în faze superioare ale 
„Cupei campionilor europeni 
și „Cupei U.E.F.A.".

Revenind la campionat, s 
impune a fi subliniate meri
tele echipelor Universitatea Cra
iova și Progresul, care, folo
sind o așezare și o dinamică 
adecvate, au manifestat un plus 
novator în joc, sub forma con
traatacului. Firește, această 
manieră de joc a dat roade 
mai multe în partidele susți
nute în deplasare, unde Marcu, 
Bălăci, Apostol, Țevi și coechi
pierii lor au beneficiat de spa
ții mai largi.

Dar aprecierile pozitive la a- 
dresa echipelor Universitatea 
Craiova și Progresul, pentru 
realizările lor pe terenurile 
partenerelor de întrecere, nu a- 
nulează aprecierile critice des
pre aceleași formații ale căror 
evoluții, acasă, au dezvăluit, nu 
o dată, și unele minusuri, atit 
în ceea ce privește jocul în a- 
părare, cit, mai ales, în dina
mica jucătorilor, a liniilor, a 
ansamblului, în momentul po
sesiei mingii.

Am ajuns, astfel. Ia ceea ce 
se înțelege prin JOCUL COM
PLET — de siguranță în situa
ția de apărare și de eficacitate 
în faza de atac, indiferent de 
locul de desfășurare a partide
lor — un ideal cu care se pot 
mîndri foarte puține dintre di
vizionarele A și acestea, însă, 
destul de rar : numai în unele 
meciuri, mai precis pe anumite 
perioade ale celor două re
prize, și nu in cele mai multe 
din jocuri cum s-ar fi Impus 
într-o întrecere de regularitate.

maximum de punctaj pe tere
nul ei, din Ghencea (14 p din 
7 jocuri), dar a acumulat doar 
3 p (din 8 posibile) pe tere
nuri neutre (în cuplajele bucu- 
reștene) și tot atitea din cele 
6 meciuri susținute în deplasa
re. Un bilanț total nesatisfăcă
tor pentru o formație campioa
nă. Și cit de bine se orientase

geș, A.S.A., F.C. Bihor, Politeh
nica Timișoara ș.a.) care, în 
destule partide, au recurs con
secvent la tactica jocului la 
ofsaid, apărătorii lor — libero 
„aliniindu-se“ împreună cu 
coechipierii. Inconsecvența sis
temelor defensive ale acestor 
formații a fost plătită, firește, 
cu goluri, cu înfrîngeri. De ce,

trecut la siste- 
(unele dintre ele

Secvență dintr-unul din meciurile echilibrate ale sezonului 
toamnă : Progresul—U.T.A. 2—2, după ce arădenii au condus 

2—0

în partida
în

ea tactic 
putată, la Craiova, 
a 2-a ! Dar acolo a fost ____
ra victorie a Stelei în depla
sare.

dis- 
etapa 

singu-

de
cu

re-

rul VII (f); TENIS DE MASĂ: 
Marina Panțuru și Mihai Cra- 
iovear.u (ambii Școala generală 
79) ; Adriana Bărbuță (Liceul 
N. Tonitza) și Dorel Onețiu 
(Lie. „I. L. Caragiale”) ; FOT
BAL : Școala generală nr. 197 
și Liceul nr. 7 ; HANDBAL : 
Școala generală nr. 9 (f) și 
Școala generală nr. 200 (m) ; 
Liceul P.T.T. (f) și Liceul E- 
lectronica (m) ; BASCHET : 
Școala generală nr. 69 (la bă
ieți și la fete) ; Liceul sportiv 
nr. 1 (la băieți și la feteȚ; 
VOLEI : Liceul nr. 2 (fete) și 
Liceul „Spiru Haret" (băieți).
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Că astfel stau lucrurile, că 
jocul complet constituie 
excepția și nu regula în 
prima divizie a țării, 

ne-o demonstrează, grăitor, și 
clasamentele separate (jocuri 
acasă, jocuri în deplasare), în
tocmite la sfîrșitul turului. Iată 
o situație comparativă : U.T.A. 
16 puncte acasă (3 în depla
sare), F. C. Argeș 16 A (2 D), 
F.C.M. Reșița 15 A (2 D), A. S. 
Armata Tg. Mureș 15 A (3 D), 
Rapid 15 A (0 D), F. C. Con
stanța 14 A (0 D), Corvinul 
Hunedoara 12 A (3 D), S. C. 
Bacău 12 A (1 D).

Ocupanta locului 2 în clasa
mentul general, Steaua, posedă

Comportarea diametral o- 
pusă a echipelor noastre, 
transformarea subită pe 
parcursul unei singure 

săptămîni, uneori nici atit, din- 
tr-o formație inspirată și cu 
poftă de joc intr-un „11“ ano
nim, depersonalizat, toate aces
tea fac ca JOCUL COMPLET, 
de care aminteam, să rămînă 
un deziderat neîmplinit în fot
balul nostru din mai multe 
motive (cuprinse, toate, în 
sfera importantei noțiuni OR
GANIZAREA JOCULUI) : a) 
inconsecvență și încă necunoaș
tere în folosirea jucătorului li
bero. Sînt destule divizionare 
A care posedă jucători cit de 
cit specializați 
post : ~' 
F. C. 
A.S.A.
Argeș 
Timișoara 
(Ciupitu), 
(Ciugarin).
Universitatea Craiova și U.T.A., 
forțate de împrejurări, au re
considerat,
tru aceste roluri fotbaliști mij
locași, pe Ștefănescu și, 
pectiv, Schepp. Cu toate aces
tea, au fost echipe (F. C. Ar-

pentru acest 
Dinamo (Sătmăreanu II), 

Constanța (Antonescu), 
Tg. Mureș (Ispir), F. C. 

(Oltcanu), Politehnica 
(Păltinișan), Jiul 

Sportul studențesc 
Alte formații, ca

nu de mult, pen-

res-

oare, antrenorii noștri mai 
curg și astăzi, în 1976, la o 
asemenea tactică așa-zis econo
mică ? S-a spus că apărarea 
în linie constituie o bună bază 
pentru atac. Se cîștigă, intr-a
devăr, puțin pentru ofensivă, 
dar se pierde extrem de mult 
pentru apărare. Alături de in
consecvență mai apare și a- 
ceastă insuficientă cunoaștere 
a rolului de libero care a evo
luat atit de mult de la Picchi 
la Beckenbauer. Avem, este 
drept, cîțiva libero (Sătmăreanu 
II, Păltinișan), autori de goluri. 
Dar accepțiunea modernă a 

.postului îl reclamă pe jucăto
rul libero în toate cele trei 
mari zone ale terenului, el tre
buind să fie înzestrat cu ca
lități de apărător, constructor 
și finalizator. Or, cîți dintre ei 
se văd în această postură, di
ficilă dar definitorie pentru li- 
bero-ul zilelor noastre ? ; b) 
neefectuarea sistematică a mar
cajului. „... și nu uitați mar
cajul, efectuați-I pe tot timpul 
jocului" ! Placă veche, pusă de 
antrenori, însă fără cuvenita 
audiență. La începutul partidei, 
îl aplică toți jucătorii, apoi din 
ce în ce mai puțini. Se spune 
adesea și nu fără temei : golul, 
greșeala așteaptă ! 
multe sînt golurile 
terenurile noastre 
care au ca punct 
greșita înțelegere,

FIȘIER
Nc propunem ca, in aceasta perioadă dc vacan- 

să readucem în actualitate, prin intermediul 
uneori, 
i ale 

jucătorii care au

ță, . .
datelor statistice, citeva din realizările fi, i 
nereușitele celor 18 divizionare A, precum și 
principalilor „actori* ai întrecerii.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ 1. DINAMO • CARTONAȘE 
unul

Dar prea 
înscrise pe 
de fotbal 
de plecare 
individuală

sau colectivă ! Plecînd de la 
înaintași, cei care trebuie să 
aplice permanent pressingul 
departe de propria poartă, și 
pînă la fundași, toți jucătorii 
trebuie să dovedească o atitu
dine responsabilă, efectuînd 
marcajul „om la om" sau „om 
la om“ în zonă (cum este cuvîn- 
tul de ordine), suplinind, la 
nevoie. Armă tactică prin ex
celență, marcajul are bătaie mai 
lungă, repercutîndu-se asupra 
psihicului adversarului. Sînt e- 
chipe la noi, ca Sportul stu
dențesc, Dinamo, Progresul, U- 
niversitalca Craiova, F. C. Bi
hor, uneori și Politehnica Iași, 
care au făcut însemnate pro
grese la acest capitol. Trebuie, 
însă, continuat ; c) circulația 
jucătorilor, și ea o... himeră. 
„... și nu uitați, demarcajui 1“ 
Este cuvîntul de ordine dat 
jucătorilor, și în ultima clipă, 
la vestiare, pentru momentul 
posesiei mingii. Dar cîți din- 
trei ei îl fac constant și meto
dic ? Puțini, extrem de pu
țini. De aici și caracterul sta
tic al jocurilor, acel tempo lent 

- care adoarme tribunele. în e- 
poca actuală, a fotbalului as
pru, competitiv, a acutei crize 
de timp și, implicit, de spațiu 
— mai ales în suprafața careu
rilor de 16 m — circulația ju
cătorilor, sincronizată cu cir
culația mingii (ambele asigu- 
rînd dorita viteză de joc) con
stituie o necesitate.

Au fost, și în turul 
ediții a Diviziei A, o 
meciuri (Steaua — 
Sportul studențesc — 
Dinamo — Universitatea Cra^ 
iova, Universitatea Craiova —• 
A.S.A. Tg. Mureș) care au reu
nit, într-o oarecare măsură, tră
săturile (inclusiv schimbările 
repetate ale ritmului de joc, 
cu creșterea lui spre finalizare) 
necesare unei bune organizări 
a jocului. Putem, oare, să ne 
mulțumim cu atit de puține 
exemple ? Firește că nu. Adop
tarea tuturor acestor trăsături 
esențiale de către divizionarele 
A, și, în mod deosebit, de că
tre acelea cu obligații de re
prezentare, anuală, în compe
tițiile oficiale, internaționale —< 
în cadrul unui proces de in- 
struire-antrenament cuprinzînd,’ 
firește și ceilalți factori ai jo
cului — va spori eficiența jocu
lui lor, prin atingerea idealului 
de plenitudine și de echilibru.

Pledînd, pînă la ultimul rînd, 
în favoarea JOCULUI COM
PLET, REALIST, să amintim de 
„semifinala mexicană" Italia — 
R. F. Germania (ambele adepte 
ale jocului cu libero, ale marca
jului strict), încheiată cu multe 
goluri (7) și al cărei premiu 
de frumusețe a rămas și as
tăzi de invidiat.

Gheorghe NICOLAESCU

TURULUI

actualei 
serie de 
Dinamo, 
Dinamo,

evoluat în turul campionatului (ediția nr. 59). Vom 
începe această trecere in revistă cu ocupantele 
primelor două locuri ale clasamentului, la încheie
rea turului, Dinamo și Steaua, urmînd ca, în nume
rele viitoare, să vă prezentăm și „radiografiile* 
celorlalte 16 divizionare A.

ROȘII : nici

TRADIȚIONALELE TRAGERI 
ALE REVELIONULUI ȘI NOULUI 

AN !
Anual, Administrația de Stat 

Loto-Pronosport organizează în 
această perioadă tradiționalele 
trageri extraordinare Loto și Pro- 
noexpres ale Revelionului și No
ului An din 1 și respectiv 9 ia
nuarie 1977 care se desfășoară 
după aceeași formulă tehnică a- 
vantajoasă, ce oferă mari și nu
meroase cîștiguri participanților.

Reamintim cu această ocazie că 
la tragerile extraordinare de anul 
trecut au fost cîștigate de par
ticipant 8 autoturisme, peste 100 
de excursii peste hotare și zeci 
de mii de cîștiguri în bani.

Marile trageri extraordinare 
Loto a Revelionului din 1 ianua-

• GOLGETERII ECHIPEI : lor
dănescu 7 (7 acasă 4- 0 în de
plasare), Troi (3+3), Dumitru 
(4+2) și M, Răducanu (6+0) cîte 
6, Vigu 3 (3+0), Someș (0+1), km 

...................... (1+0) și C.

• PUNCTE REALIZATE : 24 (17 
acasă + 7 in deplasare) — pro
centaj 70,6 ia sută.

• JUCĂTORI FOLOSIȚI : 18.
Sătmăreanu II (numărul meciuri
lor : 17 — totalul notelor : 126), 
Chercn (17—116), Ștefan (16— 
108), Custov (16—102), Moldovan 
I (15—102), .. ..........................
Georgescu 
(13—93), G.

281 derie și Pronoexpres a Noului An 
din 9 ianuarie 1977 atribuie par
ticipanților autoturisme Dacia 1300 
și Skoda S 100, excursii în 
U.R.S.S., Turul Cehoslovaciei, 
Paris Valea Loirei, Turcia, R.D.G., 
Italia și Grecia, cîștiguri fixe și 
variabile în bani. Ca un mare 
avantaj al ■ acestor trageri este 
și acela că se atribuie și cîști
guri suplimentare din fond spe
cial.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 17 DECEMBRIE 1976. EXTRA
GEREA I : Cat. 1 : 1 variantă

(autoturism Dacia 1300) ;
2 : 1.60 a 28.613 lei ; cat. 3 : 
a 5.984 lei : cat. 4 : 15,45 a 
lei : cat. 5 : 74,00 a 018 lei ;

6 : 100 a 458 lei. Report la 
------ ' * 107.218 lei. EXTRA

GEREA a n-a : Cat. 
A : 1 variantă 25% 
a 30.532 lei și 3 
variante 10% a 12.213 
lei ; cat. B : " ' 
11.854 lei : cat. 
14.40 a 2.799 
cat. D : 32,20
1.252 lei ; cat. 
64,30 a 627 lei ; 
F : 130,90 a 308 
AMBELE EXTRA
GERI: cat. X: 1.544,30 
a 100 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ a 
revenit participantei 
VASILINA MARUS- 
CIAC (Brăila).

• A EXPEDIAT 
ia poartă (cele mai multe 
— în etapa a 2-a ; cele 
puține — 7 — în etapa a 
dintre care 159 pe spațiul 
(cele mai multe — 20 — în eta
pa a 2-a ; cele mai puține — 
cîte 4 — în etapele 1 și a 14-a).

șuturi 
— 31 

mol 
Ho), 
porții

Ion (14-0), Năstase 
Zamfir (1-f-0) cîte 1.

10% 
cat.
7,65
2.963
cat. „ .
categoria 1 :

ii

Dinu (15—111) ; D. 
(14—104), Lucescu

.... Sandu (13—87),
Vrinceanu (13—80), Lucuță (13— 
78) Dobrâu (11—68), Moldovan II 
(11—64), Roznai (10—62), I. Ma
rin (10—65). Ghițâ (6—34), Chi- 
taru (6—29), Eftimescu

• LA MECIURILE susținute 
București au asistat 240.000 
spectatori

în 
de

de 4 lovituri 
transformate 

>1 
fost sa-ncțlo- 
: 3 transfor-

<1—a).
2. STEAUA

• A BENEFICIAT 
de la 11 m, toate 
(lordănescu 2 M. Răducanu 
Vigu, cîte una). A 
nată cu 4 penaltyurî 
mate, imul ratat

GALBENE > 
și Troi, cita 
cîte 2, FI.

•
3,40 a 
. C : 

lei : 
a 

E : 
cat. 
lei.

• GOLGETERII ECHIPEI
Georgescu 22 (20
+ 2 în deplasare), Dinu ,
1) Lucescu 3 (3+0), Roznai (0+
2) și Sătmăreanu II (1+1) cîte 2, 
Moldovan II (1+0), Custov (1 + 
0) Cherem (1+0), Dobrâu (1+0) 
și I. Marin (1+0) cite 1.

• A BENEFICIAT de 3 lovituri 
de Io 11 m toate transformate 
(D. Georgescu 2, Lucescu 1). 
A fost sancționată cu un penalty, 
transformat.

D. 
acasă 

4 (3+
• PUNCTE REALIZATE : 20 

acosă + 3 în deplasare) — 
centaj 58,8 la suta

• JUCĂTORI FOLOSIȚI : 
Vigu (numărul meciurilor : 
totalul notelor : 125),

(17 
pro-

• CARTONAȘE 
Stoica 6, Anghelini 
3, Agiu și Ion Ion, __  _.
Marin, C. Zamfir, Someș, lorda* 
che, M. Răducanu și lordănescu. 
cite 1. Totalul cartonașelor : 22.

• CARTONAȘE ROȘII : 
tru (etapa a 3-a).

Dumb

• CARTONAȘE GALBENE : 
Moldovan I, G. Sandu, Dinu, Lu
cuță și Lucescu, cite 1. Totalul 
cartonașelor : 5.

20.
17 — 

____  Someș 
(16—112), Troî (15—97), M. Ră
ducanu (15—95), Dumitru (13— 
91). lordănescu (13—90), Anghe- 
lini (13—78). Ion Ion (13—69), 
lordache (12—83), Aelenei (12— 
65), Agiu (12—80), Stoica (11 — 
72), FI. Marin (10—68), C. Zam
fir (8—49), Năstase (8—42), Mo- 
raru (6—40), Nițu (5—30), Zahiu 
(5—15), Florea (3—19), A. Io- 
nescu (2—11).

• A EXPEDIAT 280 de 
la poartă (cele
— în etapa a 
puține — cîte 4 
7 a și a 
pe spațiul
— cite 16 
șî a 13-a 
cîte 2 — 
9-a și a 16-a).

șuturi
— 31maî multe

10-a : cele mai 
— în etapele a 
dintre care 152 
(cele maî multe 

) etapele a 10-a 
cele mai puține 

în etapele a 7-a,

16-a), 
porții 

în

a

O LA MECIURILE susținute 
București au asistat 258.000 
spectatori.'

în 
de



„CUPA SPEftAKTELOP*' LA 1NOT,
PENTRU A T-a OARA CONSECUTIV,

RUGBYȘTII
DE LA GRiVITA ROȘIE 
EVOLUEAZĂ ÎN ERANJA

LA „ORANGE BOWL"
-■jTT.-j.-atnrBt.. .'■tm.ăi'.'i r Ti' i,iBTCTj|.»B8'aiT.i! hb—J

ANDREI DÎRZU FURNIZEAZĂ 0 SURPRIZĂ!
LA REȘIȚA

Pentru a 3-a oară consecu
tiv, frumosul trofeu transmisi
bil oferit de C.J.E.F.S.- Prahova 
câștigătoarei „Cupei speranțe
lor” la înot a revenit Școlii 
sportive din Reșița (antrenor 
coordonator Ioan Schuster), cea 

Irinel Pănulescu (12 ani) 10 victorii și tot atitea recorduri la 
„Cupa speranțelor"

mai omogenă și valoroasă e- 
chipă la toate cele trei cate
gorii de vîrstă.

Ultimele întreceri desfășurate 
in piscina (50 m) acoperită din 
Ploiești au confirmat din plin 
talentul deosebit al tinerei Iri
nel Pănulescu (12 ani), care 
în proba de 200 m mixt a re
alizat cea de a 10-a victorie (!) 
în acest concurs cu un rezultat 
de 2:32,6 (record de fete categ. 
A și B), a treia performanță 
românească din toate timpurile. 
Rezultatul ploieștencei a repre
zentat și cea mai bună perfor
manță din întrecerile feminine, 
fapt pentru care I. Pănulescu 
a primit premiul special al F.R. 
Natație. Aceeași distincție, la 
băieți, a revenit orădeanului 
Dan Ținea, care tot în cursa 
de 200 m mixt (încheiată cu 
ur; nou record, 2:23,0) a tran
șat destul de net rivalitatea sa 
cu FI. Vișan și Cr. Banu.

Brăilenii, ca de obicei, au mo
nopolizat locurile fruntașe ale 
celei mai mici categorii de vîr
stă, iar echipa Crișul Oradea, 
în ciuda unor dificultăți (mai 
vechi) în pregătire a reușit un 
merituos loc III, înaintea altor 
secții cu posibilități superioare.

Rezultate tehnice. CATEG. A 
100 m delfin (f) : M. Marin 

CAMPIONA TUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

înaintea reluării Diviziei A, 
clasamentul arată astfel :
1. U. TIMIȘOARA 11 9 1 1 164-114 19
2. U. București 11 8 1 2 157-132 17
3. I.E.F.S. 11 7 2 2 129-113 16
4. Confecția 11 7 1 3 118-117 15
5. Progresul 11 5 1 5 132-122 11
6. U. lași 11 5 1 5 139-144 11
7. U. Cluj-Nap. 11 5 0 6 143-147 10
8. Rapid 11 3 3 5 135-136 9
9. Constr. Tmș. 11 3 2 6 132-143 8

10. Mureșul 11 3 1 7 148-169 7
11. Voința Odorhei 11 2 3 6 121-135 7
12. Textiia Buh, 11 0 2 9 119-165 2

Așadar, luni, marți și
miercuri, la Pitești, se dispută 
etapele a Xll-a, a XIII-a și a 
XlV-a ale campionatului femi
nin. în Sala sporturilor (în fie
care zi începînd de la ora 14), 
cele trei runde programează ur
mătoarele partide :

27 decembrie : I.E.F.S. — 
Mureșul Tg. Mureș, Universita
tea Cluj-Napoca — Universita
tea Timișoara, Universitatea 
Iași — Constructorul Timișoara, 
Textila Buhuși — Universitatea 
București, Confecția București 
— Progresul București, Rapid 
București — Voința Odorhei ;

28 decembrie : Mureșul Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj- 
Napoca , Constructorul Timișoa
ra — Universitatea Timișoara, 
Universitatea București — Con
fecția București, Universitatea 
Iași — Textila Buhuși, Progre
sul București — Rapid Bucu
rești, Voința Odorhei — I.E.F.S.;

29 decembrie : Universitatea 
Timișoara — Mureșul Tg. Mu
reș, Constructorul Timișoara — 
Textila Buhuși, Universitatea 
Cluj-Napoca — Voința Odorhei, 
Confecția București — Universi
tatea Iași, I.E.F.S. — Progresul 
București, Rapid București — 
Universitatea București.

★
Campionatul masculin, Divi

zia A, își desfășoară turul II 
(turnee de sală) astfel : 29—31 
Ianuarie 1977, la Pitești ; 5—7 

(Șc. sp. Reșița) 1:11,7 ; A. Ste- 
riu (Lie. 1 Buc.) 1:12,3 ; 100 m 
delfin (b) : F. Vișan (Șc. sp. 
PI.) 66,3; E. Pietro (Petr.) 66 8; 
200 m mixt (f) : M. Marin 
2:36,6 ; M. Paraschiv (Din.) 
2:38,2 ; 200 m mixt (b) : D.

Ținea (Cr) 2:23,0 — record ; C. 
Banu (Lie. 4 Gal.) 2:27,1. Pe 
echipe : 1. Șc. sp. Reșița 132 p ;
2. Crișul Oradea 91 p ; 3. Lie. 
1 Buc. 85 p ; CATEG. B — 
100 m liber (f) : I. Pănulescu 
(Petr.) 65,0 — record ; 100 m 
liber (b) : S. Plev (Reș.) 64,4
— record ; C. Ungureanu (Lie. 
1 Buc.) 64,5 ; 100 m spate : E. 
Kugliș (Cr.) 1:13,4 — record ; 
200 m mixt (b) : C. Ungureanu 
2:39,6 ; 200 m mixt (f) : I. Pă
nulescu 2:32,6 — rec. fete categ. 
A și B. Pe echipe : 1. Crișul 
105 p;2. Șc. sp. Reșița 93 p;
3. Petrolul 75 p ; CATEG. C —
100 m liber (f) : M. Petrescu 
(Șc. sp. 1 Cța) 1:16,5 ; L. Poli- 
carp (Șc. sp. Br.) 1:16,5 ; 100 m 
liber (b) : H. Dumitru (Br.) 
1:13,3 ; 100 m spate (f) : E. Va- 
sile (Br.) 1:21,2 ; 100 m spate 
(b) : M. Sorescu (Br.) 1:22,1 ;
200 m mixt (f): E. Vasile 2:58,6
— record ; 200 m mixt (b) : H. 
Dumitru 2:55,2. Pe echipe : 1. 
Șc. sp. Brăila 183 p ; 2. Șc. sp. 
Reșița 90 p ; 3. Lie. 4 Galați 
54 p. Clasament general pe e- 
chipe : 1. Șc. sp. Reșița 315 p ;
2. Șc. sp. Brăila 262 p ;. 3. Cri
șul Oradea 220 p ; 4. Lie. 1 
București 144 p ; 5. Lie. 4 Ga
lați 137 p ; 6. C.S.M. Cluj-Na- 
poca 136 p.

A. VASILIU

februarie, la Ploiești ; 13—15 fe
bruarie, la Iași și 20—21 februa
rie, la Ploiești.

COMPETIȚII AMICALE
© La Baia Mare au avut loc 

partidele din cadrul unui atrac
tiv turneu feminin, dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie". Au luat 
parte echipele Constructorul 
Timișoara, Universitatea Cluj- 
Napoca, Șc. sp. Zalău, Șc. sp. 
Sighet, Constructorul Baia Ma
re I și Constructorul Baia Ma
re II. Victoria, în cele două se
rii, a revenit formațiilor Con
structorul Baia Mare I și, res
pectiv, Constructorul Timișoara, 
în finală, echipa locală a între
cut pe timișorence cu 20—11 
(10—8). (V. Săsăranu — coresp.)
• Formația masculină Uni

versitatea Cluj-Napoca a evolu
at în două întilniri amicale la 
Sibiu în compania echipei In
dependența, participantă la 
campionatul Diviziei B. în am
bele jocuri victoria a revenit 
oaspeților cu 21—20 (10—4) și 
23—14 (13—6). (I. Ionescu —
coresp.)

• Echipa feminină Mureșul 
Tg. Mureș a susținut un turneu 
de două jocuri în Cehoslovacia, 
în primul joc a cîștigat cu 
21—12 în fața lui Slovan Novi 
Zanky, iar în al doilea a pier
dut la limită — 19—20 — la 
Duslo Sala. (I. Păuș — coresp.)

TURNEUL ECHIPEI OE FOTBAL
BOLOGNA. 23 (prin telex).
In cadrul turneului pe care îl 

întreprinde în Italia, echipa 
de fotbal Petrolul Ploiești 
a susținut miercuri prima 
partidă, la Pescara, în compania 
formației locale cu același nume, 
care activează în Divizia B (în 
prezent locul 6). Fotbaliștii ro
mâni au obținut o frumoasă vic
torie, la capătul unei dispute in
teresante, cu scorul de 4—1 (2—1). 
Au marcat : Toporan (min. 6 și 
89), Simaciu (min. 25). Mănăstire 

în primul meci al turneului 
pe care îl întreprinde în Fran
ța, echipa de rugby Grivița 
Roșie București a întîlnit, la 
Bordeaux, o selecționată a ar
matei franceze. Jocul a fost e- 
chilibrat, rezultatul menținîn- 
du-se 0—0 pînă în minutul 65, 
cind Tufeanu a reușit să mar
cheze o încercare, transformată 
de Simion. După 5 minute, 
Gachet (încercare) și Merin 
(transformare) au restabilit e- 
galitatea : 6—6, scor cu care 
s-a încheiat întîlnirea. Un fru
mos rezultat și in cea de-a 
doua partidă : Grivița Roșie a 
învins formația de primă divi
zie Langon, cu 9—7 (9—0).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
K S. VIETNAM : ATLETISMUL Șl i^AiajlA 

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
în Republica Socialistă Viet

nam s-au desfășurat, în această 
toamnă, pe stadionul din Hanoi, 
finalele campionatelor de atle
tism. întrecerile au fost deose
bit' de disputate, rezultatele 
mareînd o continuă creștere 
valorică, de rjatură a crea pre
mise promițătoare pentru apa
riția atleților vietnamezi in a- 
rena marilor competiții interna
ționale.

Așa cum era de așteptat, în 
clasamentul pe echipe pe pri
mul loc s-au situat atleții din 
capitala țării, locul secund fiind 
ocupat de sportivii din pro
vincia Kuang-Tri, iar medaliile 
de bronz fiind cucerite de re
prezentanții regiunii Hanamin.

Tot în cursul toamnei au avut 
loc la Hanoi mai multe con
cursuri de natație, care au cul
minat cu o mare și populară 
întrecere — campionatele țării 
— la care au luat parte spor
tivi din toate regiunile R.S. 
Vietnam. Dintre cei peste 200 
de concurențl și concurente 
s-au remarcat învingătoarea și

CUBA : COMPETIȚIILE ȘCOLARE, 
IZVOR DE NOI CADRE

Mii de tineri și tinere, care 
n-au depășit vîrsta de 14 ani, 
au luat parte, nu de mult, în 
Cuba, la 16 competiții rezervate 
școlarilor, în timp ce concomi
tent s-au desfășurat și campi
onatele rezervate juniorilor la 
20 de discipline sportive. Ase
menea manifestații sportive de 
masă au devenit tradiționale.

Alături de profesorii de e- 
ducație fizică, ce își urmăresc 
cu dragoste elevii de-a lungul 
întrecerilor, se află și mulți 
antrenori dornici să descopere

INTERVIUL NOSTRU CU ILIE NĂSTASE
(Urmare din pag. I)

— Așadar, așteptăm finala...
— Da, în aprilie, cu Jimmy 

Connors. Care, probabil, abia 
așteaptă revanșa, căci în acest 
an l-am învins de cinci ori, 
față de o singură înfrîngere, 
numărînd toate meciurile, inclu
siv cele demonstrative. Oricum, 
sînt decis să-mi apăr cu străș
nicie acest „Challenge Cup", un 
fel de Super-cupă mondială a 
tenisului. Așa cum se știe, am 
cîștigat-o anul trecut în fața lui 
Arthur Ashe. Era considerat, în 
acel moment. numărul 1 în 
lume. Exact cum este acum 
Jimmy. O coincidență în plus, 
care face și mai interesantă 
finala.

— Victoria de atunci, din 
Hawaii, a fost principalul suc
ces obținut în palmaresul 1976?

CICLISM e Cursa de șase zile 
de la Maastricht a fost cîștigată 
de perechea Patrick Sercu — 
Graham Gilmore cu 615 p.

FOTBAL ® La Salonic: Arls — 
Akademik Sofia 0—1 (0—0). e în 
meci de baraj pentru prelimina
riile C.M. la Port au Prince 
(Haiti) Canada — S.U.A. 3—0 
CI—0). în urma acestei victorii

PETROLUL PLOIEȘTI IN ITALIA
(min. 85), pentru oaspeți ; res
pectiv. Nobili (imin 40).

Petrolul a evoluat în ur
mătoarea formație : Constantin 
— Gh. Dumitrescu, Negoiță, so- 
tir, Butufei — Simaciu, N. Flo
rian, Fl. Dumitrescu (min. 46 Epa- 
ru) — Pantea, Toporan, Pisău 
(min. 66 Mănăstire). Joi la Taran
to, echipa Petrolul a pierdut cu 
3—1 în fața formației locale cu a- 
celași nume din Divizia B (ilocul 
8). (Cesare TRENTINI).

NEW YORK, 23 (Agcrpres). — 
Tînărul tenisman român An
drei Dîrzu a obținut a treia 
victorie în cadrul turneului in
ternațional pentru juniori dotat 
cu trofeul „Orange Bowl“, care 
se desfășoară în aceste zile 
la Miami Beach (Florida). în 
turul III al probei de simplu 
Andrei Dîrzu l-a întrecut cu 
4—6, 6—4, 6—4 pe jucătorul ar
gentinian Fernando dalia Fon
tana. Comentatorii agențiilor 
de presă consideră victoria lui 
Dîrzu ca o mare surpriză, jucă
torul argentinian fiind cotat al 
doilea favorit al concursului. 
Primul favorit al competiției, 
americanul Larry Gottfried a 

următoarele -lasate in proba de 
400 m li er (>n fotografia noas
tră) : Iran Thu Huyen (Hanoi) 
— locul II. Chung Thi Than 
Lon (Orașul Ho Și Min) — lo
cul I, Pham Nhu Lon (Orașul 
Ho Și Min) — locul III.

elemente de perspectivă. Și 
roadele acestei temeinice pros
pectări a maselor de tineri nu 
vor întîrzia să apară, așa cum 
au apărut -și in anii trecuți. 
Deoarece, foarte mulți dintre 
actualii campioni mondiali șl 
olimpici și-au început prodigi
oasa carieră în asemenea com
petiții. Este cazul lui Alberto 
Juantorena, dublu campion o- 
limpic la 400 și 800 m, a sprin
terului Silvio Leonard, a hal
terofilului Roberto Urrutia, re
cordman mondial.

— Așa se poate considera. 
Afectiv, dar și ca ecou în rîn- 
durile specialiștilor, contează 
mult și finala de la Wimbledon, 
deși am pierdut-o. A doua, 
din 1972 încoace. Poate că la a 
treia...

— Bineînțeles, orice iubitor al 
tenisului de la noi dorește să 
vadă numele Iui Ilie Năstase 
pe lista învingătorilor de la 
Wimbledon, așa cum este înscris 
la Forest Hills și la Roland 
Garros. Vorbind despre mari 
performanțe în tenis, cum ar 
putea arăta ordinea primelor 
rachete într-un clasament mon
dial „la zi" ?

— Pînă acum, toți îl indică 
primul pe Connors, iar pe Borg 
al doilea. Nimic nu se poate 
obiecta, desigur. Pentru locul 
trei, văd că mai mulți specia
liști mă preferă pe mine, ceea 
ce îmi este foarte plăcut. Apoi,

PE SCURT 
echipa Canadei s-a calificat pen
tru turul următor • Echipa ora
șului Brno a învins la Djakarta 
formația locală „Persija" cu 5—0 
(2—0). • în meci amical, des
fășurat miercuri noaptea la Li
sabona : Portugalia — Italia 2—1 
(1-0) !

HALTERE ® La Havana, Ro
berto Urrutia a stabilit uh nou 
record mondial la cat. ușoară, 
stilul „smuls" cu 141 kg (vechiul 
record era de 140,500 kg și apar
ținea polonezului K. Cză-imecki).

HOCHEI a La zug s-a dispu
tat meciul revanșă dintre selec
ționatele Elveției și R.F. Germa
nia, victoria revenind gazdelor cu 
4—3 (3—0, 1—1, 0—2). o în con
tinuarea turneului din Canada, 
reprezentativa secundă a U.R.S.S. 
a învins la Frederiktone o se
lecționată locală cu 8—4 (2—0,
3—2, 3—2). ® Echipa Sonp Klad- 
no a jucat la Hartfo 1 (Connecti
cut) cu o selecționată locală pe 

dispus cu 6—4, 6—2 de vest-ger- 
manul Andreas Maurer.

Alte rezultate : Moretton
(Franța) — Boileau (Belgia)
6— 4, 6—3, Parrini (Italia) —
Fernando (Sri Lanka) 6-2, 6—2, 
Porte (Franța) — Dickinson 
(S.U.A.) 6—2, 6—0, Kallquist
(Suedia) — Shoptaugh (S.U.A.)
7— 5, 7—6, McEnroe (S.U.A.) — 
Lamas (Mexic) 6—4, 6—2, Berg- 
strand (Suedia) — Molino 
(S.U.A.) 1—6, 6—1, 6-1.

CLASAMENTE
LA SFÎRȘIT 

DE AN
LA BUDAPESTA s-a anun

țat că Asociația ziariștilor de 
sport din Ungaria a stabilit, 
printr-o anchetă, cei mai buni 
sportivi ai acestei țări. Primul 
loc la bărbați a revenit atletu
lui Miklos Nemeth, campion 
olimpic la aruncarea suliței, în 
timp ce la feminin cele mai 
multe puncte au fost acumula
te de scrimera Ildiko Tordăsi, 
campioană olimpică la floretă. 
Iată cum arată aceste clasa
mente pe primele lor locuri 5 
masculin : 1. Miklos Nemeth
— atletism ; 2. Zoltan Magyar
— gimnastică ; 3. Jozsef Tunc- 
sik — judo ; feminin : 1. Ildiko 
Tordăsi — scrimă ; 2. Agnes 
Rajnai — caiac-canoe ; 3. Mar
ta Egervary — gimnastică. Pe 
echipe, primul loc a fost ocu
pat de selecționata de polo a 
Ungariei, cîștigătoarea titlului 
olimpic la Montreal.

ÎNTR-UNUL din ultimele 
sale numere, ziarul „Sport" din 
Ziirich face cunoscut cititorilor 
săi rezultatele anchetei pentru 
desemnarea celor mai buni 
sportivi elvețieni. Iată ordinea 
primilor clasați : masculin : 1. 
Heini Hemmi — schi ; 2. Al
bert Zweifel — ciclocros ; 3. 
Franz Krienbiihl — patinaj vi
teză ; 4. Jiirg Rothlisberger — 
judo ; 5. Robert Bretscher — 
gimnastică ; feminin : 1. Chris
tine Stiickelberger — călărie ;
2. Lise-Marie Morerod — schi;
3. Ruth Keller — sărituri în 
apă ; 4. Bernadette Ziirbrigen
— schi ; 5. Franțoise Monod —• 
natație. Titlul de cea mai bună 
echipă a anului a fost atribuit, 
cu un mare număr de puncte, 
delegației elvețiene participan
tă la Olimpiada handicapaților 
fizic, de anul acesta, de la To
ronto.

Panatta și Orantes mi se par 
cei mai apropiați de acest „po
dium" al anului 1976. După 
cum tinerii Fibak sau Gerulaitis 
ar fi marile revelații. Tineretul 
are de spus un cuvînt tot mai 
greu în arena internațională. 
Iar noi, acasă, trebuie să cău
tăm succesori lui Năstase... Iată 
de ce, surprizele pe care le 
crează acum juniorul nostru 
Andrei Dîrzu, la „Orange 
Bowl", mă bucură nespus.

— într-adevăr, tineretul se a- 
firmă, în toate sporturile. Ce 
ne spui de Nadia Comăneci ?

— Nadia a devenit un ade
vărat simbol al tinereții victo
rioase în sport. Așa cum am 
fost parcă și eu, o dată. Perso
nal, doresc ca în anul ce vine, 
cîți mai mulți sportivi români 
— tineri sau mai bătrîni... — 
să guste din cupa succesului !

Asemenea Nadiei și lui Ilie...

care a învins-o cu scorul de 
4—1 (2—0, 1—1, 1—0).

PATINAJ • La Inzell, Erhard 
Keller (R.F.G.) a cîștigat două 
probe : 500 m — 39,91 și 1 000 m 
— 1:22,42.

ȘAH e înaintea ultimei runde 
a campionatului U.R.S.S. lider al 
clasamentului se menține campi
onul mondial Anatoli Karpov — 
11 p, urmat de Balașov — 10‘/2 p, 
Petrosian — 10 p, Polugaevski — 
9l/2, Dorfman, Smîslov,- Tal — cite 
8*/2 p. Rezultatele partidelor în
trerupte : Taimanov — Zaharov 
1—0, Petrosian — Romanișin 1—0, 
Petrosian — Dorfman >/2—l/2, Vaga- 
nian — Polugaevski ’A—‘A, Ku- 
preicik — Vaganian V2—V2.

SCHI e Proba de combinată 
nordică de la Strbske Pleso s-a 
încheiat cu victoria lui Ulrich 
wehllng (R.D. Germană), care a 
totalizat 439,28 p. ® Concursul 
de la Mont Telemark (Wisconsin), 
contînd pentru „Cupa mondială", 
a continuat cu proba masculină 
de 15 km cîștigată de finlandezul 
Mattl Pitkanen 43:32.07.
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