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Azi, la Pitești, start in turul II al Diviziei A

CREȘTEREA VALORICĂ A HANDBALULUI FEMININ, 
OBIECTIVUL PRINCIPAL ÎN NOUA FAZĂ A CAMPIONATULUI

începînd de astăzi, la Pitești, 
se reiau întrecerile Diviziei A 
de handbal feminin, cu desfă
șurarea etapelor a Xll-a, a 
XIII-a șl a XlV-a din cadrul 
primului turneu „indoor".

Așadar, există acum toate 
premisele ca echipele să joace 
la adevărata lor capacitate, cu 
maximum de potențial.

La Pitești se deschide seria 
celor patru turnee de sală, 
veritabil maraton ce se va în
cheia la Brașov, la 22 ianuarie. 
Spunem maraton, 
pentru că într-un 
interval de 27 de 
zile, echipele vor 
susține cite 11 
jocuri, ceea ce în
seamnă o triplare 
a eforturilor față 
de obișnuitele eta
pe săptămânale. A- 
cest lucru va de
termina, probabil, 
ca și în anii tre- 
cuți, modificări în 
clasament, as
censiunile sau că
derile fiind conse
cințe directe ale 
modului în care 
cele 12 divizionare 
au știut să se pre
gătească în pauza 
de aproape două 
luni avută la dis
poziție. Acum își 
vor spune cuvîntul 
acumulările, gri
ja acordată îm
bunătățirii rezis
tenței, pregătirii 
fizice generale și 
celei specifice.

în turneul care 
debutează asțăzi 
așteptăm marca
rea unui reviri
ment pe prima 
scenă a handbalu
lui nostru femi
nin, reviriment ca
re s-a constatat la noua echipă 
națională și care ar trebui să 
fie confirmat de campionat. 
Pentru aceasta, însă, este ne
cesar ca toți antrenorii divi

" HOCHEIȘTII AU ÎNCHEIAT 0 PRIMĂ ETAPĂ DE PREGĂTIRE
Antrenorul St lonescu ne prezintă cîteva concluzii

Participind la un turneu de 
patru jocuri (două in Norve
gia și două in Suedia), selec
ționata de hochei a țării noas
tre și-a încheiat practic la 
mijlocul lunii decembrie pregă
tirea in comun din anul 1976. 
In continuare, pe agenda de 
lucru a antrenorului federal 
prof. Șt. lonescu sînt prevăzu
te acțiuni doar în ce privește 
urmărirea viitorilor noștri ad
versari, ca și a etapelor din

Patinoarul .,23 August” găz
duiește începînd de astăzi 
competiția de hochei pe 
gheață „Trofeul București”, ia 
care vor participa formațiile 
fruntașe ale Capitalei.

lată programul meciurilor : 
luni 27 decembrie, de la ora 
12,00 : Stea-ua — Sportul Stu
dențesc A.S.E. ; marți 2g de
cembrie, de la ora 18,00 : Di
namo — Steaua ; miercuri 29 
decembrie : Sportul Studen
țesc A.S.E, — Dinamo, 

campionatul intern, ce vor avea 
loc in cursul lunii ianuarie 
1977. După aceea, un ultim și 

■* decisiv „asalt’ pentru atingerea 
celor mai inalte cote ale pre
gătirii va fi dat din primele 
zile ale lunii februarie 1977. 
Pînă atunci, insă, să vedem ce 
s-a realizat in această toamnă. 
Ne răspunde, antrenorul fede
ral..

— Principalul scop al pre
gătirilor efectuate în această

zionarelor A să înțeleagă că a 
sosit momentul modificării ra
portului de prezențe în teren 
dintre vechea și noua genera
ție, balanța trebuind să fie în
clinată de partea tineretului.

Ar fi multe cazuri de amintit 
cînd jucătoare bune, de per
spectivă, „fac tușa" la echipele 
lor de club. în timp ce sub 
culorile diferitelor reprezenta
tive ale țării ele sînt titulare 
și dau un randament bun.

Aspect din jocul IEFS — Confecția, desfășu
rat in primul tur al campionatului. Aruncă 

la poartă Maria Boși (IEFS)

Semnalăm acest aspect, sperînd 
că antrenorii vor căuta să con
tribuie — în interesul handba
lului românesc — la creșterea 
valorică a noii generații de ju- 

toamnă ca și al jocurilor de 
verificare disputate în ultimul 
timp a fost, în primul rind, o 
simțitoare creștere a pregătirii 
fizice și, apoi, o reașezare a 
liniilor de atac. în ceea ce pri
vește. prima parte, cea a pre
gătirii fizice, pot spune că s-au 
realizat lucruri bune. Am in
sistat în mod deosebit asupra 
acestui lucru, deoarece cu cît 
data de disputare a primului 
meci în grupa A a C.M. se a- 
propie cu atît mai mult aten
ția noastră se va îndrepta spre

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

cătoare, la puternica sa afir
mare.

Aruncînd o privire asupra 
celor 18 partide programate în 
turneul piteștean, găsim multe 
„puncte de atracție" ; dintre 
acestea notăm jocurile Confec
ția — Progresul, Constructorul

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. 2-3)

UN NOU SUCCES
AL RUGBYȘTILOR 

DE LA GRIVIȚA ROȘIE
Echipa de rugby Gri vi ța Ro^ie 

a susținut o nouă partidă în 
Franța, întîlnind formația St. 
Medard, din prima divizie. Ju
cătorii bucureșteni au avut și de 
această dată o frumoasă com
portare, reușind să obțină o vic
torie clară : 26—12 (6—i). Punc
tele rugbyștilor români au fost 
realizate de Pop (două încer
cări), Fălcușanu (încercare), Si- 
mion (lovitură de pedeapsă, 
drop și transformare), Codoi (1. 
p. și drop).

3003 REVINE DUMINICA VIITOARE!
GARA DE NORD. Duminică, 

ora 6,50. „3003“ va pleca cu
destinația Valea Prahovei. Re
cunoaștem vagoanele pe care 
le căutăm după „rezervat 
O.N.T.“-ul lipit pe uși. Cinci 
la număr. în unele duminici 
sînt mai multe, în altele mai 
puține. în funcție de solicită
rile pe care cele trei agenții 
specializate ale Capitalei le 
primesc pînă vineri la prînz. 
Reporterul se alătură celor 500 
de excursioniști. Și, iată un 
preambul al urcușurilor viitoa
re : cu puțin timp înainte a

Doru Tureanu (in prim plan) 
și-a făcut o promițătoare rein
trare cu ocazia turneului din 
țările nordice

Astăzi, i» Cajitală, intilniue INTERNAȚIONALA
DL OIMNASIltĂ UIIMICĂ-SPORIIVĂ
Azi, 

sport 
nr. 1 
București, 
Furtună nr. 140, va avea loc o

de la ora 16, la sala de 
a Căminului studențesc 
al Institutului Politehnic 

din strada Ștefan

în paginile 2 — 3

UN CLASAMENT AL CELOR
MAI BUNI FOTBALIȘTI

se
al

DIN ANUL 1976
După terminarea sezonului fotbalistic 1976, așa cum 

obișnuiește, redacția noastră a alcătuit un clasament 
primilor jucători din acest sezon, ținind seama de com
portarea lor, în echipele de club și in loturile reprezen
tative, în cele două „stagiuni" ale acestui sezon : perioada 
competițională din primăvară și perioada de activitate din 
toamnă. Prin urmare s-a ținut seama, în aprecieri, de 
randamentul pe toată durata anului competițional 1976.

Firește, clasamentul nostru este făcut în finalul unui 
fotbalistic care nu a satisfăcut nid pe plan intern nici 
plan internațional. Nivelul general al competiției nr. 
Divizia A, a rămas ooborit iar selecționata n-a reușit
obțină nid rezultatele și niJd saltul calitativ dorite. în acest 

context a fost alcătuit și cLasamerntul primilor jucători ai 
anului 1976.

CITIȚI, ÎN PAGINILE 2—3, CLASAMENTUL CELOR | 
MAI BUNI FOTBALIȘTI AI ANULUI CARE SE ÎNCHEIE, I 
ÎMPREUNA CU UN COMENTARIU PRIVIND PE JUCA- 
TORII CARE AU INTRAT PE LOCURILE FRUNTAȘE I? 

| ALE ACESTUI CLASAMENT. |

La Cota 1500, zăpada mult dorită de bucureșteni Foto: S. BAKCSY

trebuit să escaladăm intr-un 
timp record scările vagoanelor. 
Garnitura s-a oprit scrîșnind la 
peronul Gării de Nord doar cu

REPORTAJUL vurștW

5 minute înainte de ora ple
cării... Astfel am aflat că, pen
tru reușita unei dorite relaxări 
la sfirșit de săptămînă a cîtorva 
sute de bucureșteni, C.F.R.-ul 
poate face mai mult, chiar din... 
start.

Ora 7,15. Trebuie, totuși, să 
recunoaștem : gospodarii De
poului s-au achitat bine de a- 
tribuțiile lor. Vagoanele fuse
seră încălzite de cu noapte și 
sînt curate. Și tot de cu noap
te s-a sculat și Ionel Gali. La 
ora 4. In celelalte zile ale săp- 
tămînii, el este programator- 
analist, dar nu sub acest as
pect l-am cunoscut în persona
lul 3003. I-am zărit numărul 
de pe insigna O.N.T.-ului : 
5290. Ceea ce vrea să însemne 
că este unul dintre ghizii care

AZI, LA CLUI-NAPOCA, ÎNCEP CAMPIONATELE 
INDIVIDUALE DE TENIS DE MASĂ

Mihuț, Ferenczi pe primul loc la Lvov

în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca se vor desfășura înce
pînd de astăzi și pînă miercuri 

întîlnire internațională de gim
nastică ritmică-sportivă. Se în- 
tîlnesc echipele Politehnica și 
Akademik Sofia, într-o con
fruntare tradițională.

an
pe
1,

să

ne vor însoți. S-a sculat la ora 
4 ca să ajungă în timp util Ia 
Depou — tocmai din Berceni 
— și pentru a se îngriji ca 
„excursioniștii săi" să aibă 
parte de o călătorie plăcută.

Ora 7,45. Ne integrăm defi
nitiv în ambianța unui vagon. 
Cei ce ne vor fi tovarăși de o 
zi și-au început... glumele, atît 
de specifice obișnuiților mun
telui. în vagon se află 40 de 
tineri și mai puțin tineri pe 
bănci și doar 14 perechi de 
schiuri, depozitate sus, în pla
sele pentru bagaje. Cam puțini 
schiori pentru un sezon de iar
nă... Dar, în definitiv, oamenii 
nu se duc pe munte numai să 
schieze, ci să se și relaxeze, să 
se odihnească. în diverse mo
duri.

Ora 8,20. Omul în vîrstă care 
a stat vis-a-vis s-a ridicat să 
coboare la Comarnic. își aprin
de o țigară, prima de cînd s-a 
urcat, dar numai cînd ajunge 
în apropierea ușii. Trage cu 
nesaț din ea și de-abia atunci 
reporterul constată că nimeni

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele republicane indi
viduale de tenis de masă.

★
La Concursul internațional de 

tenis de masă care a avut loc 
recent la Lvov (U.R.S.S.), echi
pa noastră feminină — Liana 
Mihuț, Eva Ferenczi — a cîști- 
gat primul loc, întrecînd în fi
nală echipa Uniunii Sovietice, 
formată din Ferdman și Popova, 
cu 3—2. De menționat că Eva 
Ferenczi a cîștigat la ambele 
jucătoare sovietice, în timp ce 
Mihuț a invins-o pe Popova.



NUMEROȘI BOXERI REMARCAȚI 
ÎN FINALELE 

„CRITERIULUI TINERETULUI"
CLUJ-NAPOCA, 26 (prin tele

fon). — In „Sala Armatei*4, gala 
finală a „Criteriului tineretului4* 
a oferit o reuniune atractivă care 
a încununat fericit o competiție 
în ansamblu utilă, înlesnind ti
nerilor meciurile oficiale de care 
duc lipsă. A crescut ponderea 
școlilor sportive (Reșița, Brașov), 
s-au remarcat unele secții (Me
talul și URBIS București, Rafi
norul Ploiești, Metalul Salonta, 
Gloria Bistrița), dar s-au pre
zentat sub așteptări secțiile clu
jene. S-au distins prin perfor
manțele elevilor lor antrenori ca 
Aurel Gherghina (Reșița), Virgil 
Badea (Bistrița), Emil Popa (Plo
iești), Eugen Dinu și Constantin 
Anton (București). Au lăsat o 
bună impresie tinerii pugiliști: 
Ștefan Dincă, Dorel Șandru, Do- 
rel Balint și Dorel Cargulea — 
care a cîștigat toate partidele 
înainte de limită (juniori mici), 
Pavel Morea, Leontin Sandu, Ti- 
beriu Vass și Ovidiu Zăpîrțan 
(juniori mari).

Iată cîștigătorii (în ordinea ca
tegoriilor) : juniori mici — I. Bor-, 
taș (Gloria Arad), Gh. Constan
tin (Voința Buc.), St. Dincă (Me
talul Buc.), D. Șandru (Șc. sp. 
Reșița), D. Cargulea (Șoimii Si
biu), V. Constantin (Electropute" 
re Cv.), D. Balint (C.S.M. Baia 
Mare), R. Agapie (Șc. sp. Brașo- 
via), M. Foia (A.S.A. Tg. Mureș), 
M. Pascal (Șc. sp. Energia Buc.), 
I. Zamfir (Rapid Buc.), (nici un 
concurent la cat. semigrea); juni
ori mari — P. Morea (Ind. Sîrmei 
C. Turzii), D. loan (URBIS), I. 
Motroc (Șc. sp. Reșița), T. Vass 
(Metalul Salonta), O. Zăpîrțan 
(Gloria Bistrița), L. Sandu (Ra
finorul Ploiești), Gh. Costache 
(Rapid Buc.), I. Negruț (Metalul 
Oțelul Roșu), G. Rafa (C.S. Za
lău), M. Ifrim (URBIS), F. Cioco- 
iu (Metalul Buc.), St. Kallai (Șc. 
sp. Viitorul Cluj-Napoca).

Trofeele pentru cei mai tehnici 
boxeri au revenit lui Dorel Car
gulea (juniori mici) și Leontin 
Sandu (juniori mari). Arbitrajele 
au fost corecte. (Paul RADVANYI, 
coresp.)

CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 
— Sala sporturilor din localitate 
a găzduit finalele „Criteriului ti-

RELUAREA CAMPIONATULUI
DE HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

Timișoara — „U“ Timișoara,
Progresul — Rapid, I.E.F.S. — 
Progresul și Rapid — „U“
București, care au oferit întot
deauna dispute interesante, e- 
chilibrate și spectaculoase. Fi
rește, și celelalte întîlniri pot 
fi la fel de atractive și pot a- 
duce chiar surprize în funcție 
de factorul amintit mai sus — 
modul în care s-a efectuat pre
gătirea în perioada de „rela- 
che“ competițional.

In fine, înainte de a prezen
ta programul primei etape, se 
cuvine să subliniem și faptul 
că așteptăm din partea cava
lerilor fluierului continuarea 
progresului general marcat în 
primul act al campionatului, 
progres materializat în consec
venta liniei de arbitraj și u- 
niformitatea manierelor de in
terpretare a regulamentului.

Programul de azi, de la ora 
14, în Sala sporturilor : 
I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mureș, 
„U« Cluj-Napoca — „U“ Timi
șoara, „U“ Iași — Constructo
rul Timișoara, Textila Buhuși 
— „U“ București, Confecția — 
Progresul și Rapid — Voința 
Odorhei.

♦
♦
♦

♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ total 68 de numere.
8 extrageri.

Se extrag in

Se

Participanții au posibilitatea să-și aleagă excursia dorită.

efectuează

St ACORDĂ CÎȘTICURI SUPLIMENTARE DIN fOND SPECIAL

neretului". Din nou, am asistat 
la partide de un bun nivel tehnici, 
fapt care demonstrează că spor- 

: tul eu mănuși are o' rezervă a- 
preclabllă în centre necunoscute 
pînă în prezent, ca de exemplu 
la Focșani (un semigreu și un 
greu la juniori mari și anume 
Mihai Grlgoraș șl Ion Cernat, an
trenați de Ion Zaharia), Urzlceni, 
Călărași și Piatra Neamț.

Dintre partidele decisive remar
căm următoarele întîlniri: muscă 
— E. Tofan (Nlcolina Iași) b.p. 
I. Curte (Portul Constanța); se- 
mlușoară — Fl. Ungureanu (C.S. 
Muscelul) b.p. C. Pasniciuc (Vo
ința Iași) la juniori mici, P. Fie- 
raru (C.S. Muscelul) b. ab. 3 A. 
Săli (Voința constanța) ; semlmij- 
locie — I. Gurgu (Delta Tulcea) 
b.p. D. Ștefan (B.C. Brăila) la 
juniori mari.

Iată cîștigătorii (în ordinea ca
tegoriilor) : juniori mici — E. Saip 
(Voința Constanța), G. Di- 
tiță (Voința Iași). E. Tofan 
(Nlcolina Iași), K. Mustafa 
(Farul Constanța), I. Chetulanu 
(Delta Tulcea). F. Ungureanu 
(C. s. Muscelul), D. Vîlcu (B. C. 
Brăila), N. Balaban (Dacia Pi
tești), V. Gîrgavu (Șc. sp. Călă
rași), C. Dinu (Voința Buzău). I. 
Bogol (Dacia Pitești), V. Ange- 
lescu (Voința Urziceni) ; juniori 
mari — V. Clobanu (Ceahlăul P. 
Neamț). M. Constantin (Metalul 
Tîrgovlște). Fl. Dima (Progresul 
Brăila), FI. Butnaru (Nicolina 
Iași), V. Ioana (C. S. Muscelul), 
P. Fieraru (C. S. Muscelul). Șt. 
imbre (Voința Brăila), I. Gurgu 
(Delta Tulcea), V. Tudorache 
(C.S. Muscelul). E. Cioacă (B. C. 
Brăila), M. Grigoraș (Șc. sp. Foc
șani), I. Cernat (Șc. sp. Focșani).

Organizatorii au înmînat trofee 
celor mai merituoși boxeri : P. 
Drăgan (Urzlceni), C. Gherghlșor 
(Slatina) și M. Manole (Botoșani). 
Cel mai tehnic pugilist a fost de
clarat V. Ioana (C. S. Muscelul). 
Arbitrajele au fost la înălțimea 
întrecerilor. (Cornel POPA, co
resp.)

3003 REVINE DUMINICA
(Urmare din pag. I)

nu fumează — și nu fumase 
— in vagon. La intrare scrie : 
FUMĂTORI. Iar bătrînul ob
servase asta...

Ora 8,57. SINAIA. Aproape 
jumătate dintre noi coborîm. 
Ninge. Cineva, rămas pentru 
Predeal, ne urează : „Zăpadă 
bună !“ Iar după o pauză : „Și 
să nu aveți aglomerație la te- 
lecabină !“ De fapt, sînt cele 
două lucruri principale pe care 
excursionistul și le dorește 
cînd coboară, iarna, în gara Si
naia și ar vrea să meargă, sus, 
la Vîrful cu Dor.

Ora 9,30. Telecabina urcă. E 
ceață pînă la Cota 1400, acolo 
unde se află cunoscutul hotel 
Alpin de pe streașină Sinaiei. 
Se distinge, totuși, mulțimea de 
autoturisme parcate în fața clă
dirii. Reporterul numără : 38. 
Dacii, Skode, Trabanturi. 
Schimbăm telecabina. Destina
ția : Cota 2000. Au rămas nu
mai schiorii : Mihai Olteanu și 
economista Viorica Morariu, 
ambii de la Alimentara 4, in
ginerul Nae Radulescu, de la 
Institutul de chimie molecula
ră. Ion și Lucia Lazăr, profe
sori. Ne apropiem de creastă 
și uriașa colivie de metal a în
ceput să se clatine. A izbucnit 
furtuna. Aspră, tăioasă. Nu se 
poate schia. Dar, foarte puțini

11ANUARIE 1977
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LOIREI

’ MECIUL DE BARAJ 
PENTRU CAMPIONATUL 

FEMININ DE ȘAH
Partida a 2-a s-a întrerupt

SINAIA, 26 (prin telefon). 
Meciul de baraj pentru desem
narea noii campioane de șah 
a țării, dintre Elisabeta Poli- 
hroniade și Suzana Makai, se 
desfășoară sub semnul unei 
lupte foarte încordate și inte
resante. Ambele competitoare 
joacă deschis, la cîștig, exclu- 
zînd ideea de remiză.

După ce a dominat în pri
ma partidă (dar a pierdut-o 
dintr-o greșeală făcută în 
criză de timp), Polihroniade 
(cu negrele) a abordat foarte 
decisă cea de a doua întîlnire 
(de sîmbătă). într-o Apărare 
Pirc-Ufimtev, conducătoarea 
negrelor a egalat poziția încă 
din deschidere, apoi a început 
să inițieze acțiuni ofensive, în 
urma cărora a cîștigat un pion 
și a obligat pe alb să-și du
bleze pionii pe coloana „g“.

După o serie de schimburi 
și simplificări, partida s-a în
trerupt intr-un final foarte 
complicat de turnuri, cai și 
pioni. Negrul păstrează supe
rioritatea materială a unui 
pion, dar numai analiza „de 
acasă" va arăta dacă acest a- 
vantaj minim este suficient 
pentru cîștig.

Iată poziția de întrerupere :
ALB (Makai) : Rg2, Te8, Ce3, 

p. b3. c4, f2, g3, g4 ;
NEGRU (Polihroniade) : Rg7, 

Td6, Cf3, p. b7, c6, e4, f6, g6, 
h6 (Negrul a dat mutarea 
42-a în plic).

Finalul se reia luni dimi
neața, de la ora 9, urmînd ca 
după-amiază (de la ora 16) să 
se joace partida a 3-a. în care 
Polihroniade are albele.

T. RADULESCU

ci .ilr i noi coboară spre vale, 
la adăpost. Fiecare spera să 
facă citeva coborîri.

Ora 10,15. „Sinaia 2 cheamă 
Sinaia 5. Răspundeți cum au
ziți ?“ Tînârul de pe platforma 
stației terminus a telecabinei 
cheamă înverșunat. în eter. 
Gheorghe Ciutacu este unul 
din cei vreo 10 „salvamontiști" 
sinăieni, care, de 2—3 ori în 
nopțile unei săptămîni, sînt 
puși de imprudența unora în 
stare de alarmă. Adică la fel 
ca și acum. „Sinaia 5, răspun
deți dacă mai aveți nevoie de 
ajutor !“ Nu, „Sinaia 5“ nu mai 
avea nevoie de ajutor. Mihai 
Sîrbu — adică Sinaia 5 — reu
șise, cu alți doi tovarăși, să 
scoată la lumină și la viață 
pe cei trei. Trei tineri. Se pier
duseră în hăurile Jepilor mici, 
sîmbătă, pe seară. Din fericire, 
fără urmări grave. Asta pentru 
că „Sinaia 5“ și „Sinaia 2“ — 
grupele de salvamontiști în 
patrulare — fuseseră pe aproa
pe...

Ora 12,30. Lăsăm în urmă 
„Barul de zi“ de la Cota 2000. 
Lăsăm în urmă anunțul pe care 
scrie „Avem vin alb fiert. 8,35 
lei — 250 g“. Ca și răspunsul 
barmanului : „Azi nu avem 
ceai. Trebuia șă primim incă 
de ieri...“

Ora 13,00. 200 m mai jos, la 
Cabana „Miorița", primitoare,

cîștigă cu 3 numere din 10, 3 numere din 20,

chiar cu 2 numere etc.

ocazia sărbătorilor de iarnă, oferind celor dragi bilete

Se

Și

Cu
la această tradițională tragere, le oferiți și șansa de a cîștiga 

de Revelion autoturisme, excursii peste hotare și bani I 
Variantele de 15 lei participă la toate extragerile. 

Numai cine joacă poate cîștiga I

La încheierea turului Diviziei A de volei

PERFORMERĂ: PENICILINA IAȘI 
-NICI UN SET PIERDUT!

Actuala ediție a campionate
lor Diviziei A de volei s-a des
fășurat, în prima sa parte, sub 
semnul cursei lejere a echipelor 
Penicilina Iași, în întrecerea fe
minină, și Dinamo. în competi
ția masculină. Să notăm că ie- 
șencele nu au pierdut nici un 
set, în timp ce dinamoviștii au 
cedat doar două, în deplasare, la
B. Mare, în fața formației Ex
plorări, una din principalele 
contracandidate a liderului !

Elevele antrenorului N. Roi- 
bescu, care au reușit, în urmă 
cu cîțiva ani, să ducă pentru 
prima oară titlul în afara Bucu- 
reștiului, au revenit în aten
ția generală, după o perioadă 
de eclipsă, marcată de unele 
schimbări importante în lotul 
ieșean. In aceste condiții, cu un 
sextet viguros și tenace, Peni
cilina s-ar putea să reziste a- 
salturilor formațiilor Dinamo și 
I.E.F.S., care vor avea, însă 
în retur avantajul terenului 
propriu. Dar, să nu anticipăm, 
mai ales că în componența ce
lor trei garnituri se află jucă
toare cu o bună carte de vizită. 
Remarcăm, totuși, cu toate că 
nu a pierdut decît un meci, fap
tul că Dinamo are o forță de 
joc ceva mai scăzută decît in 
campionatul trecut, ceea ce a 
făcut să cedeze seturi chiar și 
în fața unor echipe mediocre 
(vezi meciul cu Știința Bacău). 
Poate că pregătirile ce le face 
în prezent pentru participarea la
C. C.E. vor constitui o bază so
lidă și pentru retur, Dinamo a- 
vînd obligația să evolueze la 
nivelul lotului de care dispune. 
In ascensiune formația I.E.F.S., 
antrenată de V. Surugiu, care 
anunță „fapte mari" prin jocul 
său din ce în ce mai sigur și 
mai eficace. Rapidul încearcă, 
dar nu reușește să se ridice la

VIITOARE!
cochetă, dar semănînd parcă 
prea mult a restaurant de lux 
din mijlocul unui mare oraș. 
Modestele cabane, cu foc din 
lemn de brad duduind în sobele 
încinse, au rămas de mult in 
urmă. Aici îl cunoaștem pe stu
dentul în Matematici, anul V, 
Matei Ani. Este directorul ta
berei alpine a Universității 
București. Iată, povestită de el, 
„problema fundamentală" a zi
lei, gluma cea mai bună a tu
turor : „Colegul nostru Dinu, 
unul dintre cele mai autentice 
antilalente ale schiului mondial, 
a reușit, ieri, pe un soare or
bitor, să alunece 10 m !“ Și 
tot aici, reporterul. în căutarea 
faptului sportiv, are de ce să 
fie satisfăcut. La 1920 m alti
tudine se joacă oină !! Pentru 
că membrii echipei Universi
tatea București, clasată pe lo
cul IV în Campionatul național, 
ediția 1976, fac o porție dublă 
de sport : dimineața schi, după- 
amiază disciplina lor preferată. 
Ii antrenează asistentul univer
sitar Vlad Dogaru, cu specia
litatea atletism. Reprofilat de 
20 de ani pentru vacanțele de 
iarnă pe schi și. ca pasiune a- 
diacentă, sportul nostru na
țional...

Ora 16,30. Grupul schiorilor 
se întoarce, deziluzionat, spre 
gară. Din nou la tren. Nu s-a 
schiat azi la Cota 2000. Păcat. 
Dar 3003 se întoarce duminica 
viitoare !

A
„înălțimile" de altădată, datorită 
și lotului restrîns, dar și uzu
rii multora dintre jucătoarele 
sale de bază, dovadă fiind și 
numărul scăzut al victoriilor.

In rest, trebuie să mai spu
nem că, cu puține excepții, par
tidele nu s-au ridicat la un ni
vel corespunzător, mai toate e- 
chipele complăcîndu-se în a sta 
în „apele călduțe" ale medio
crității sau, chiar, evoluînd ne
satisfăcător. Să reamintim o si
tuație unică : echipa C.S.M. Si
biu a fost penalizată, pe bună 
dreptate, cu pierderea meciu
rilor din primele etape pentru 
că jucătoarele nu și-au trecut 
normele de control !! Dar nici 
această pauză fortuită nu le-a 
folosit, comportarea lor în con
tinuare fiind ilustrată de seta- 
verajul înregistrat 0:33! Și a- 
ceasta în cazul unei echipe cu 
o frumoasă tradiție în volei.

Și la masculin există o lideră 
autoritară : actuala campioană, 
Dinamo. Cu un lot valoros și 
bine sudat (Schreiber, Udiștea- 
nu, Oros, Dumănoiu, Tutovan. 
Păușescu etc) echipa antrenată 
de George Eremia nu are, cel 
puțin deocamdată, „rivale" pe 
măsură, într-o întrecere în care 
doar Explorări și Steaua depun 
serioase eforturi pentru a ține 
pasul. Și în cazul băieților ace
leași constatări nu prea îmbu
curătoare privind evoluțiile de 
ansamblu, aproape jumătate din 
totalitatea meciurilor închein- 
du-se în trei seturi. Printre e- 
chipele care nu au dat satisfac
ție se numără, în special, noile 
promovate — Delta Tulcea șl 
Petrolul Ploiești — precum și o 
formație care altă dată candida 
la titlu : C.S.U. Galați, cu o sin
gură victorie ! Dealtfel, situația 
la clubul gălățean a început să 
se agraveze încă din campiona
tul trecut, dar măsurile au în- 
tîrziat să apară, astfel că așa 
cum s-a subliniat și la recenta 
Plenară a C.J.E.F.S., s-a ajuns 
în zona retrogradării. Cauzele a- 
cestei comportări nesatisfăcătoa
re vizează efectivul redus și 
puțin valoros, slabul aport al bi
roului de secție, pregătirea in
suficientă și lipsa de disciplină 
a sportivilor.

Voleiul a înregistrat în aceas
tă perioadă un meritoriu succes 
prin calificarea tuturor repre
zentantelor noastre în faza se
mifinală a C.C.E. și a Cupei cu
pelor, succes care obligă, insă, 
nu numai pe aceste echipe, ci 
pe toate formațiile la o muncă 
mai serioasă și mai responsabilă 
pentru a se crea cadrul necesar 
unei creșteri valorice de ansam
blu.

Emanuel FANTÂNEANU
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FEMININ
1. Penicilina Iași 11 11 0 33: 0 22
2/ Dinamo 11 10 1 30:12 21
3. I.E.F.S. 11 8 3 27:17 19
4. ,,U“ Craiova 11 7 4 25:14 18
5. Rapid 11 6 5 22:17 17
6. Farul C-ța 11 6 5 21:18 17
7. ,,U“ Timișoara 11 5 6 17:20 16
8. C.S.U. Galați 11 5 6 17:22 16
9. Maratex B.M. 11 3 8 16:26 14

10. Ceahlăul P.N. 11 3 8 10:27 14
11. Știința Bacău 11 2 9 16:29 13
12. C.S.M. Sibiu 11 0 11 0:33 11

MASCULIN
1. Dinamo 11 11 0 33: 2 22
2. Explorări B.M. 11 9 2 31:11 20
3. Steaua 11 9 2 29:11 20
4. Polit. Timiș. 11 7 4 22:25 18
5. Tractorul Bv. 11 6 5 20:18 17
6. Constr. Br. 11 6 5 23:22 17
7. Viitorul Bc. 11 6 5 22:21 17
8. Rapid 11 4 7 20:24 15
9. ,,U“ Craiova 11 4 7 18:25 15

10. Delta Tulcea H 2 9 11:28 13
11. C.S.U. Galați 11 1 10 11:30 12
12. Petrolul PI. 11 1 10 8:31 12
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ÎN DIVIZIA C

Seria a Il-a
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In ciuda acestei măsuri
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încheiat turul pe primul
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Două vechi rivale. Viitorul 
Vaslui și Petrolul Moinești, au 
început din prima etapă lupta 
pentru șefia seriei a Il-a a Di
viziei C. Aceste două formații 
au mai fost în postura de pro
tagoniste ale seriei a Il-a și în 
campionatul 1974—1975, cînd 
Viitorul a promovat în ,,B“, 
pentru ca după un campionat 
să revină în Divizia C. Acum, 
pină în etapa a Xl-a, Viitorul 
a fost pe primul loc în serie de 
cinci ori, iar Petrolul de trei 
ori. Și cînd doi se ceartă, al 
treilea... cîștigă, aceasta fiind 
tînăra formație Chimia Mără- 
șești, promovată pentru prima 
oară în campionatul Diviziei 
C în 1975. în ultimele patru e- 
tape " 
mia ; 
și a 
loc.

în 
mâții 
Moldovei. 
Vaslui, Bacău 
componența seriei sînt cîteva 
formații care practică un joc 
acceptabil ca, de pildă, cele din 
Mărășești, Vaslui, Moinești, Iași 
(Constructorul), Gh. Gheorghiu- 
Dej, Comănești și Bacău (Le- 
tea), care sînt departajate de 
prima clasată prin cîteva punc
te sau se află la egalitate cu 
ea, cum este cazul Viitorului 
Vaslui. Sînt și cîteva echipe 
care nu fac față nivelului com
petiției : Hușana Huși (6 punc
te) și Textila Buhuși (2 puncte) 
— ambele cu numai cîte două 
jocuri cîștigate. S-au marcat în 
tur 324 de goluri (o medie ac
ceptabilă : 2,7 goluri de meci), 
in această serie, echipa Con
structorul Iași a fost sancționa
tă cu suspendarea terenului pe 
patru etape (dintre care două 
etape vor fi executate în re
tur), 
severe, suporterii echipei ieșene 
nu prea s-au cumințit. Altfel nu 
se explică faptul că la meciul

susținut de Constructorul la 
Pașcani (rejucarea partidei cu 
Petrolul Moinești) suporterii ie
șeni care au însoțit echipa lor 
favorită au avut din nou mani
festări nesportive.

CHIMIA MARAȘEȘTI are 
următoarea situație în clasa
ment : locul 1 15 10 3 2 30—11 
23 p. (Echipa clasată pe locul se
cund, Viitorul Vaslui, are 
23 p, dar un golaveraj 
slab : 28—12). Chimia este an
trenată în acest campionat de 
Zoltan David, fosta extremă cu 
ani in urmă a Steagului roșu 
Brașov. Ocuparea locului I în 
serie este o performanță fru
moasă, mai aleș dacă avem în 
vedere faptul că „ll“-le din 
Mărășești activează de puțin 
timp în divizie. Ea reprezintă 
asociația sportivă a întreprin
derii chimice din Mărășești 
(președinte : Emil Dumbravă) 
și are condiții bune, din toate 
punctele de vedere. Lotul de 
jucători : Panapan, Bulgarlu — 
Bușită (junior), Rusu, Mirică, 
Chioveanu, Ifrim — Dănuț, 
Borș, Antipa, Tonțu (junior) — 
Oatu, Manolache, Sima, Nicu- 
lae și Lăcătușu. Cel mai în 
vîrstă jucător este fundașul M. 
Rusu — 35 de ani (vîrsta medie 
a echipei — 24 de ani). Cel 
mai bun înaintaș este Manola
che, nelipsit din jocurile primei 
jumătăți a campionatului. Chi
mia nu a avut în sezonul de 
toamnă jucători eliminați de 
pe teren sau suspendați, la ac
tivul ei fiind trecute doar două 
cartonașe galbene. „în general, 
ne spunea președintele A. S. 
Chimia, E. Dumbravă, discipli
na echipei a fost bună în jocu
rile de campionat, cele două 
cartonașe galbene fiind primite 
de jucătorii respectivi intr-un 
meci de „Cupă", pentru care au 
fost mustrați și de către con
ducerea asociației sportive la 
timpul cuvenit".

Tomo RĂBȘAN

Moment aintr-un meci Politehnica Timișoara — Steaua.
Cotec (16—90), Roșea (-16—107), 
Maler (14—90), Lața (11—74), Mi- 
oc (11—70), Bathori (10—67), Pe
trescu (9—62), Covalcic (9—56), 
Catona (8—52), Nadu (5—24), 
Nucă (4—13), Istrătescu (3—12), 
Anghel (2—13).
• GOLGETERII ECHIPEI : Co- 

(4 acasă + 0 în depla-
Păltinișan (2+1), Lața 
Dembrovschi (3+0) și 

(3+0) cîte 3, Petrescu
. . ,. Șerbănoîu (2+0) și Floa- 
reș (I2+0) cîte 2.
• A BENEFICIAT de o lovitură 

de Io 11 m, tra-nsformată de 
Dembrovsch'i. A fost sancționată 
cu un penalty, ratat.

mari șanse de cîștlg participan- 
ților.

La faza I se efectuează 2 ex
trageri a cîte 10 numere, fieca
re, la faza a Il-a se efectuează 
cite 4 extrageri, a cîte

OPINIA REDACTORILOR ZIARULUI NOSTRU ASUPRA
CELOR MAI BUNI FOTBALIȘTI ROMANI Al ANULUI

DUDU GEORGESCU

PE PRIMUL LOC

• CARTONAȘE GALBENE :
trescu, Roșea și Mehedințu 
2, Istrătescu, Mioc, Maier, 
tinișan, Covalcic și Șerbănoîu 
1. Totalul cartonașelor : 12.
• CARTONAȘE ROȘU : 

unul.
• A EXPEDIAT 239 de șuturi la 

poartă (cele mai multe — 25 — 
în etapa a 14-a, cele mai puține 
— 4 — în runda a 15-a), dintre 
care 120 pe spați-ul porții (cele 
mai multe — 14 — în etapa a 
14-a, cele mai puține — cîte 2 — 
în rundele a 2-a și a 15-a).
• LA MECIURILE susținute a- 

casâ (9 la număr) ati aslistat 
aproximativ 168 000 de spectatori.

10 numere, iar faza a m-a are 
2 extrageri de cîte 4 numere fie
care.

Participarea se face pe variante 
de 5 lei și 15 lei, menționînd că 
numai cele de 15 lei participă la 
toate extragerile.

Câștigurile se acor
dă pe 16 categorii 
cuprinzînd autotu
risme, excursii peste 
hotare și bani.

Rețineți ! Se 
dă câștiguri 
mentare din 
special.

Procurați-vă __
vreme biletele 1

Oferiți celor dragi 
cu ocazia sărbători
lor de iarnă biaete 
pentru noua tragere 
extraordinară Loto 
a Revelionului.

I
I

Deși finalul anului fotbalistic 1976 a atras 
destui nori asupra „balonului rotund" — să ne 
gîndim la cupele europene și la necîștigarea 
Campionatului balcanic — ideea unui clasa
ment al celor mai buni jucători ai anului nu 
poate fi abandonată, cu atit mai mult cu cit 
cititorii noștri 
așa cum se va 
semnificații.

Microancheta 
urmează este 
15 cronicari de 
tru. Fiecare cronicar a indicat pe 
jucători ai anului. Prin însumarea 
ordinea 5—4—3—2—1, s-a ajuns 
clasament :

solicită această 
dovedi mai jos, nu

ierarhie, c 
e lipsită

pe care o oferim 
rezultatul cumulării 
fotbal din redacția

in cele 
opiniilor 

ziarului nos- 
primii .cinci 

punctelor, în 
la următorul

1. DUDU GEORGESCU 49
2. Boloni
3. Iordănescu
4. Răducanu
5. Cheran
6. Vigu
7. Sătmăreanu
8. Bălăci
9. Mulțescu

10. Dumitru
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Acesta este, deci, clasa
mentul cronicarilor ziarului 
nostru. Să vedem acum care 

fără a 
o selecție, ca orice 

o

ar fi argumentele, 
uita că 
selecție, 
doză de

are, fatalmente, 
subiectivism.

DUDU 
după cum se poate 
cîștigătorul detașat al con
fruntării părerilor. La alege
rea centrului înaintaș al e- 
chipei naționale a cîntărit 
hotăritor în balanță calitatea 
sa de golgeter. Pe parcursul 
anului 1976, Dudu Georgescu 
a înscris peste 40 de goluri

GEORGESCU este, 
vedea,

g în campionat (returul din 
g primăvară și turul actualului

campionat), el întrunind și o 
anume consacrare interna
țională prin golurile înscrise 
la Milano, la București (în 
meciul cu Cehoslovacia) și 
la Praga — tot in compania 
campionilor europeni. (în 
momentul de față, D. Geor
gescu conduce în clasamen
tul „ghetei de aur”). Sigur 
că Dudu Georgescu are la 
activul său și jocuri slabe, 
dar argumentul golului nu 
poate fi respins. Avem con
vingerea că Dudu Georgescu 
dacă va reuși să-și dezvolte 
forța, va putea fi considerat 
printre cei mai buni .și mai 
productivi înaintași europeni. 
Deocamdată, lipsa de forță 
este cea care îi pune în dis
cuție valoarea de ansamblu.

BOlONI a ocupat un foar
te bun loc II. El reprezintă 
generația mai tinără și, de
sigur, această realitate a de
terminat „plusarea" mure- 
șanului. Boloni excelează 
printr-o ardoare în joc nu 
prea des întîlnită 
fotbaliști ai noștri,

contat mult. El a fost dea
seori sufletul echipei sale de 
club. A jucaț bine în meciul 
cu Italia, s-a bătut mult în 
meciul de la Praga și a fost 
printre puținii jucători care 
au corespuns în meciul cu 
Bulgaria. Să sperăm că 
Boloni va înregistra în anul 
care vine un plus de înde- 
mînarc tehnică și de matu
ritate tactică, astfel îneît să 
poată deveni un real pivot 
al campaniei 1977.

IORDĂNESCU atrage în 
continuare prin calitățile sa
le tehnice, de solist. Croni
carii au trecut pe planul doi 
disponibilitățile lui mai re
duse pentru jocul colectiv și 
s-au simțit atrași de momen
tele de strălucire ale sale. 
■El a confirmat aproape în
totdeauna in meciurile inter
naționale. mai ales în com
panii dificile, cum s-a în- 
tîmplat la Milano și la Pra
ga. Iordănescu a înscris toa
te cele trei goluri în partida 
de la Roosendahl, într-o sin
gură repriză. Pe fondul unui 
final de sezon bun, a sur
prins, totuși, evoluția mo
destă din meciul cu Bulga
ria.

RĂDUCANU. Dacă acest 
sondaj s-ar fi efectuat ime
diat după cele două jocuri 
cu Olympiakos Pireu, proba
bil că Răducanu — de ne
trecut în campionat — s-ar 
fi aflat astăzi pe primul loc. 
Dar, momentul de superfi
cialitate de la Praga și, mai 
ales, meciul cu Bulgaria, de 
la București, în care Rădu
canu are pe conștiință al 
doilea gol bulgar (decisiv în 
economia meciului), au făcut 
ca el să nu întrunească toate 
sufragiile. Cronicarii se aș
teaptă însă la o revanșă 1977 
din partea celui care, de a- 
tîtea ori, a 
parabile.

scos mingi im-

Un- loc pe de-
E1 a excelat

CHERAN.
plin meritat, 
prin constanță, vigoare atle
tică, elan și printr-o anume 
simplificare a desenului teh
nic, care i-a atras dese re

proșurj în anii trecuți. La 
de ani, Cheran pare să 
atins o maturitate reală.

★

VIGU. Un onorabil loc VI.
Vigu ocupă acest loc, la nu
mai un punct de Cheran, 
deși, spre deosebire de fun
dașul dinamovist, care a ju
cat de opt ori în echipa na
țională. în 1976, el n-a fost 
selecționat niciodată. Vigu 
s-a remarcat prin sobrietate, 
tehnică și tactică, stil ofen
siv, tenacitate tinerească și 
fair-play. Să sperăm că o 
prezență a lui în lotul na
țional 1977 va confirma cali
tățile jocului său, deși 
timp a mai trecut un 
SĂTMĂREANU II. Se 
ține printre fruntași, 
n-a jucat aproape o jumătai- 
te de an (returul) și s-a a- 
flat în declin de formă spre 
sfîrșitul anului. BĂLĂCI a 
jucat cu intermitențe. A fă
cut cîteva jocuri de clasă în 
campionat și mai ales în di
ficilul meci de la Praga. Iu
bitorii fotbalului așteaptă 
consacrarea talentului său 
real. MULȚESCU, conducă
torul de joc al Jiului, arc 
merite deosebite în organi
zarea acestei echipe și în 
...relansarea lui Dumitrache. 
Aceste calități de coordona
tor au ieșit la iveală timp 
de 20 de minute în meciul 
cu Bulgaria. DUMITRU și 
DINU nu au putut rezista 
comparației cu propria lor 
imagine din anii trecuți. 
Acest lucru confirmă clasa 
lor reală, dar și scăderea de 
formă, nu mai puțin reală. 
TROI a acumulat 
puncte, anunțînd 
ne pentru anul 
O. IONESCU a 
pentru dîrzenie 
spirit de sacrificiu în favoa
rea echipei sale. OBLEMEN
CO „în primii 15“ ai anului 
reprezintă recunoașterea u- 
nei reale științe a jocului și 
a unei eficacități neobosite. 
RADU II, clasat în ultimă 
instanță, plătește tribut jo
cului șters cu Bulgaria. Să 
sperăm că Radu II va ști să 
„sancționeze” în anul 1977 
rezerva cronicarilor.

între 
an. 

men- 
deși

patru 
o ascensiu- 
care vine, 

fost notat 
și (chiar)

confirmă, din păcate, aparițiaLista celor 15 jucători aleși < ", "
dificilă a numelor noi în fotbalul românesc. Boloni, Bălăci 
și Radu II sînt singurii jucători tineri. Mai mult decît atît, 
chiar și acești jucători tineri nu 
circuitul valorilor și așa restrinse.

la alți
ceea ce

reprezintă o noutate în

i
IORDĂNESCU RĂDUCANU CHERAN

permiteți „jocul* — echipa
oare are drept criteriu de selecție ...ordinea 
situație — dacă

acum o „echipă națională"Vă propunem ____  _ _____r_ _____
aritmetică, fără alte considerente. în această 
națională 1976 ar avea următoarea

RĂDUCANU 
CHERAN SĂTMĂREANU II 

DUMITRU BOLONI

alcătuire :

TROI D. GEORGESCU

După cum se poate vedea,
12 jucători clasați, în ordine, 
au fost suficienți pentru a 
alinia un „11” care reprezin
tă, după părerea noastră, o 
formulă de joc plauzibilă. ' 
Această formulă înregistrea
ză cîteva mutații de fond. 
Dinu a redevenit fundaș

DINU 
BĂLĂCI 

(MULȚESCU) 
IORDĂNESCU

VIGU

central (de altfel, în meciu- . 
rile cu Olanda, unde a ju
cat pe acest post, a fost Cre
ditat ou cea mai bună notă). 
Iordănescu a redevenit ex-. 
trem stingă, adică regăsește 
postul în care a evoluat — 
aproape întotdeauna — foar
te bine. în sfîrșit, Vigu fi-

gurează cu destulă 
tate, prin prisma 
pe un post care 
ani a fost 
nență.

Sigur că 
pa anului 
Iubitorii fotbalului 
foarte bucuroși ca alte nume 
să depășească valoarea celor 
trecute în formație. în' 
teptarea acestor viitoare 
dete, să considerăm că 
chipa teoretică" poate fi 
puțin o bază de discuție, 
care să se nască ameliorări
le de toți dorite.

deschis

aceasta 
care

autori-
voturilor, 

în ultimii 
în perma-

a...
este echi- 

trecuț. 
ar fi

aș- 
ve- 
„e- 
cel 
din



în „Turneul Prietenia" la judo

REPREZENT4MfUL
TRIUNGHIULARUL

RE HALTERE 
DE LA HAVIROV

ANCHETE LA SFÎRSIT DE AN
V

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

PI LOCUL I LA CATEGORIA 53 Kg
Alți doi juuoka români au urcat pe podiumul de premiere
în urmă cu citva timp, la 

Phenian (R.P.D. Coreeană), s-au 
încheiat întrecerile „Turneului 
Prietenia** la judo, competiție 
rezervată juniorilor mari și 
mici, la care au participat ju
doka din 10 țări : Bulgaria, Ce
hoslovacia. Cuba, R.P.D. Core
eană. R.D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.

în cadrul întrecerilor rezerva 
te juniorilor mari, reprezentan
tul tării noastre, Arpad Szabo, 
a reușit un foarte frumos rezul
tat, ocupînd — neînvins — pri
mul loc la categoria 63 kg.

Pentru a ajunge pe prima treap
tă a podiumului de premiere,

talentatul nostru judoka i-a de
pășit, pe rind, pe Iuri Kalaș 
(Cehoslovacia), Li Bon Ho 
(R.P.D. Coreeană), Adam Szej- 
dek (Polonia) și, intr-o finală 
palpitantă, pe sovieticul Ivan 
Kovurluian.

Reamintim că al ți doi judoka 
români au urcat pe podiumul 
de premiere, ambii ocupînd lo
cul III. Este vorba despre Ga
briel Sapta (75 kg, juniori mici) 
și Iosif Pali (80 kg, juniori 
mari). Cu aceste rezultate, ju- 
do-ul din tara noastră se face 
pentru prima dată remarcat în 
competiția tradițională și deo
sebit de puternică a speranțelor.

(Cehosiovacîa)
St. Tasnadi - record 

national la cat. grea
Echipa de haltere Clujeana 

din Clu.i-Napoca a participat la 
un concurs internai ional triun
ghiular în orașul Havirov din 
Cehoslovacia. Cu acest prilej, 
Ștefan Tasnădl (Clujeana) a re
alizat un nou record al țării la 
seniori la stilul smuls. în cadrul 
categoriei grea — 155 kg. Patru 
halterofili clujeni s-au ciasat pe 
primul loc : Francisc Antal (cat. 
pană) — 235 kg : Al. Kiss (cat. 
ușoară) — 275 kg : Zoltan peter 
(cat semimljlocie) — 275 kg și 
Adalbert Halăsz (cat. mijlocie) — 
280 kg. Clasamentul final al în
trecerii : 1. Sel. orașului Havirov
— 23 p ; 2. Clujeana Cluj-Napoca
— 22 p ; 3 Sel. orașului Tar- 
nowskie Gori (Polonia) — 10 p.

BASCHETBALISTELE IUGOSLAVE CAMPIOANE BALCANICE!
ECHIPA ROMÂNĂ

PERNIK, 26 (prin telefon). 
Sîmbătă seară, în ziua a doua 
a ediției a 14-a a campionatu
lui balcanic de baschet femi
nin, reprezentativa României a 
evoluat in compania formației 
Iugoslaviei. întrecerea a fost e- 
chilibrată, mai cu seamă în 
prima repriză cînd avantajul a 
alternat permanent. După pau
ză. întîlnirea a continuat în a- 
ceeași notă, dar în ultimele 
trei minute echipa iugoslavă a 
izbutit să se detașeze decisiv 
și să cîștige cu 97—88 (45—44). 
Baschetbalistele românce s-au 
străduit din răsputeri să obți
nă victoria, dar lipsite de pi
voți (trei nu au putut face de
plasarea, iar Ștefania Giurea a 
jucat nerefăcută după acciden
tul suferit cu o zi înainte) au 
trebuit să depună eforturi deo
sebite pentru a recupera din 
handicapul de talie, ceea ce 
le-a reușit doar pină spre sfîr- 
șitul meciului.

Au înscris : Duțu 20, Simio- 
nescu 16, Mihalic 14, Aszalos 
12, Bolovan 11, Giurea 6, Gugiu 
5. Tănăsescu 2, Portik 2 pentru 
România, respectiv Milatovici 
31, Pekici 24, Demșar 14, Dju- 
raskovici 14, Biedov 12, Pavlici 
2. Au arbitrat I. Rendan (Tur
cia) și G. Labov (Bulgaria).

în deschidere, Bulgaria A — 
Bulgaria B 96—79 (49—45).

în ultima zi a competiției, 
selecționata României a avut 
parteneră de joc echipa B a 
Bulgariei care ia parte la între
cere în afară de concurs. Vic
toria a revenit reprezentativei

PE LOCUL 3
țării noastre cu scorul de 
83—72 (34—40). Pentru Româ
nia au înscris : Simionescu 16, 
Duțu 16, Mihalic 14. Aszalos 17, 
Gugiu 6, Pîrșu 8, Tănăsescu 2, 
Giurea 2, Portik 2. Cele mai e- 
ficiente din formația bulgară : 
Dermengieva 38 (!), Serafimo
va 11.

Partida care a decis cîștigă- 
toarea titlului balcanic ,a avut 
o desfășurare cu totul surprin
zătoare, care a dezamăgit pu
blicul prezent în sala Minior. 
Baschetbalistele iugoslave. cu 
Maria Demșar în formă deose
bită (mai cu seamă ca realiza
toare), a dominat din primul și 
pină în ultimul minut și a rea
lizat o victorie la scor în fața 
principalei favorite a întrecerii, 
reprezentativa Bulgariei : 91—65 
(40—30). Sportivele iugoslave 
și-au surprins adversarele prin 
agresivitatea apărării, prompti
tudinea și vioiciunea contraa
tacurilor, iar în repriza secun
dă au dovedit și o pregătire 
fizică superioară care le-a per
mis distanțarea netă în fața 
gazdelor. Cele mai eficiente : 
Demșar 29, Biedov 17, Mila
tovici 17 din formația iugo
slavă, respectiv Makavecva 22 
și Bogdanova 19. Au arbitrat 
Fr. Took (România) și T. Ren
dan (Turcia).

Prin acest rezultat, selecțio
nata Iugoslaviei a cucerit titlul 
balcanic, perforțnanță pe care 
a mai înregistrat-o în anul 
1971, la Sarajevo. Urmează în 
clasament : 2. Bulgaria. 3.
România.

Ediția viitoare a Balcaniadei 
feminine va avea loc în luna 
decembrie a anului 1977, în 
Iugoslavia.

Paul IOVAN

GRAȚIA
NADIEI COMĂNECI
Cu prilejul anchetei de Anul 

Nou a revistei „Sportul in 
U.R.S.S.", la întrebarea — „Care 
eveniment din anul 1976 a fost 
cel mai memorabil pentru dv?“, 
președintele Comitetului inter
național olimpic, lordul Michael 
Killanin, a dat următorul răs
puns : „Jocurile olimpice de la 
Montreal, care au avut un mare 
răsunet internațional și au bu
curat pe iubitorii de sport, prin 
recorduri și realizări remarca
bile".

Președintele Federației inter
naționale de volei, Paul Libaud, 
consideră că este de neuitat 
turneul olimpic de la Montreal 
unde voleibaliștii au arătat tot 
ceea ce este mai bun și mai 
frumos în acest joc sportiv, 
practicat de milioane de oameni 
de pe toate continentele.

Pentru Vladimir Vasiliev, ar
tist al poporului al U.R.S.S., so
list de balet la Teatrul Mare 
din Moscova, evenimentul spor
tiv memorabil al anului a fost 
concursul olimpic de gimnastică. 
„Din păcate, a spus V. Vasiliev, 
televiziunea nu poate reda în
tregul tablou al evenimentului,

întreaga sa splendoare acea fru
musețe seînteietoare și fantasti
că, temeritatea, gingășia și gra
ția pe care le-a demonstrat 
românca Nadia Comăneci, spor
tiva sovietică Nelli Kim și alte 
maestre ale gimnasticii. Oricum 
a fost ceva cu adevărat de 
neuitat".

$
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„Cupa Spengler", la Davos (Elveția) 
„Turneul celor 6 națiuni", la Bolzano (Italia) 
In „Cupa Europei" 
(Elveția) 
Turneu internațional, 
„Turneul celor 4 
(R.F.G.) ; Garmisch 
bruck (Austria) și
Crosul „San Silvestre", la Sao Paulo 
în „Cupa mondiala", slalom uriaș (m), la 
Kappel (Elveția) ; concurs internațional — 
uriaș (m), la Are (Suedia)
Turneu internațional fulger, la Berlin

slalom uriaș (m). Io

la Sydney (Australia) 
trambuline", la 

Partenkirchen (R.F.G.) ; 
B-ischofshofen (Austria)

Elm

Oberstdorf 
|n-ns-

Ebnat- 
sIa lom

HOCHEIȘTII AU ÎNCHEIAT
O PRIMA ETAPA DE PREGĂTIRE

(Urmare din pag. I)

alte componente ale pregătirii 
și, în special, spre tactică. în 
acest sens am făcut în ultima 
parte a antrenamentelor noas
tre unele experimentări și, da
torită jocurilor de verificare 
din Norvegia și Suedia, am a- 
juns la unele clarificări. Este 
vorba, în mod deosebit, de un 
sistem de apărare mai sigur, 
mai eficient și care să prote
jeze pe un front mai larg 
poarta. Datorită acestor expe
rimentări eu cred că am pri
mit mai ’multe goluri decît era 
de așteptat. Aș mai adăuga că 
o altă explicație a faptului că 
echipa a primit multe goluri 
este și forma slabă manifes
tată de unul dintre cei doi por
tari — Vasile Morar'.

— Aveți, desigur, notate ti
nete nume șt la capitolul evi
dențieri...

— Da. De pildă, portarul Gh. 
Huțan, care deși nu a jucat în 
campionat, a evoluat totuși în 
acest turneu foarte bine. De 
asemenea, au lăsat o bună im
presie Costea, Axinte, Tureanu 
(refăcut) și Ioniță. în plus, am 
ajuns la unele convingeri în di
recția alcătuirii liniilor de 
atac. Astfel, cred, că vom pre
zenta o linie de atac alcătuită 
din Axinte, Tureanu și Pană, 
o alta din care vor face parte 
Pisaru, V. Huțanu și Costea, 
iar pentru cealaltă linie, ea și 
pentru rezervele absolut nece
sare în atac, candidează / cu 
șanse mai mari Olenici, Cazacu, 
Gheorghiu, Bartalis, Vișan. Fi
rește mai există și alți posibili

componenți ai lotului. Aștep
tăm însă jocurile din ianuarie 
pentru a face ultimele comple
tări.

— N-ați vorbit nimic despre 
fundași...

— în această direcție nu prea 
sînt lucruri noi. Este drept că 
vom face unele experimentări 
despre care aș prefera să nu 
amintesc nimic acum. în rest, 
cei 6 fundași rămîn, deocam
dată, aceiași : Varga — Moro- 
șan, Ioniță — Justinian și Gali 
— Antal.

— O ultimă chestiune : care 
este programul viitor 1

— La începutul lunii februa
rie ne vom relua pregătirile în 
comun, avînd unele jocuri de 
verificare printre care voi cita 
pe cele cu R.D. Germană la 
București (17 și 19 februarie) 
precum și vizita puternicei e- 
chipe cehoslovace ZKL Bmo. 
Urmează apoi „Ouipa Federa
ției", la care printre alții și-a 
anunțat participarea și repre
zentativa R. F. Germania.

în încheierea discuției noas
tre, prof. Ștefan Ionescu a ți
nut să ne precizeze că întregul 
lot de jucători este conștient de 
marea răspundere ce-i revine 
și anume aceea de a reprezen
ta cu cinste hocheiul nostru la 
prima participare a echipei 
reprezentative în grupa A a 
campionatului mondial.

ILIE NĂSTASE
PE LOCUL 3

în clasamentul celor mai buni 
jucători de tenis din lume pe 
1976, alcătuit de redacția spor
tivă a agenției France Presse, pe 
primul loc este situat suedezul 
Bjorn Borg, cîștigător al tur
neului de la Wimbledon, urmat 
în ordine de Jimmy Connors 
(S.U.A.), Ilie Năstase (România), 
Adriano Panatta (Italia). Râul 
Ramirez (Mexic), Guillermo Vi
las (Argentina), Manuel Oran- 
tes (Spania), Eddie Dibbs 
(S.U.A), Roscoe Tanner (S.U.A.), 
Wojtek Fibak (Polonia) și Ha
rold Solomon (S.U.A.), ultimii 
doi clasați pe locul 10 la egali
tate.

Argumentînd clasarea lui Ilie 
Năstase pe locul 3, comentatorul 
agenției France Presse sublinia
ză faptul că tenismanul român 
și-a confirmat și anul acesta 
inalta clasă de joc prin rezulta
te deosebite : calificarea în fi
nala turneului de la Wimbledon, 
semifinalist la Forest Hills, cîș- 
tigarea a numeroase turnee, în
tre care „Cupa Challenge" în 
Hawaii și grupa B a aceleiași 
competiții în recentul turneu de 
la Las Vegas.

La feminin, agenția France 
Presse atribuie primul loc ame
ricancei Christine Evert, secun
dată de Evonne Goolagong 
(Australia).

COMPETIȚIA DE TENIS 
„ORANGE BOWL-
Semifinalele turneului interna

țional de tenis pentru juniori, 
dotat cu trofeul „Orange Bowl“ 
se vor desfășura la Miami Beach 
(Florida), între patru jucători a- 
mericani. Iată rezultatele înregis
trate în sferturile de finală : 
Larry Gottfried — Moretton 
(Franța) 6—1, 6—0 ; Teltscher — 
Kallqvist (Suedia) 6—3. 7—5 ; 
McEnroe — Popp (R.F. Germa
nia) 6—3, 6—2 ; Van Hoff —
— Bergstrand (Suedia) 6—1, 6—4. 
în finala probei de dublu băieți 
(categoria 16 ani), cuplul Lendl 
(Cehoslovacia) — Kallqvist (Su
edia) a învins cu 6—4, 7—6 pe
rechea braziliană Motta — Scott.

Competiția internațională de 
tenis pentru juniori „Orange 
Bowl* a fost creată în 1947 șJ 
se dispută la fiecare sfîrșit de 
an. la Miami Beach (Florida). A- 
similat unui campionat mondial 
neoficial al tinerelor rachete, tur
neul masculin a fost cîștigat. la 
ultimele sale ediții, de C. Ba- 
razzutti (1971), B. Borg (1972). B. 
Martin (1973—74), F. Luna (1975).

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ

ATLETISM a Campion-u! olimpic pe 
1 500 m plat și recordmanul mondial 
al milei, atletul John Walker (Noua 
Zeelandâ) și-a întrerupt antrenamen
tele pentru o perioada de cîteva 
sâptâmîni. El nu va mai participa la 
crosurile programate în Europa, a- 
flîndu-se în convalescența dupâ ope
rația de apendicita la care a fos1 
supus zilele trecute.

AUTO a „Marele premiu al Asiei", 
desfășurat pe circuitul de la Manila, 
s-a încheiat cu victoria pilotului neo
zeelandez Graeme Lawrence
(„March"), care a parcurs 140 km 
în 1h 06:41,7.

BASCHET a Titlul de campioană 
masculină a Ungariei a fost cucerit 
de formația Honved Budapesta, ur
mată de echipa Csepel din Buda
pesta.

BOX a Pentru a patra oară, alter
nativ, boxerul sovietic Evqheni Gorst- 
kov a cîștigat campionatul unional 
„Ia toate categoriile". Gorstkov (în 
vîrstâ de 26 ani, 92 kg) l-a învins 
în finală la puncte pe Viktor Taras- 
cenko. Campionul de anul trecut, 
Piotr Zaițev, a fost învins în semi
finale prin abandon de către Taras- 
cenko. In cursul carierei sale, Evqheni 
Gorstkov a susținut 110 meciuri, pler- 
zînd doar 13.

CICLISM a Ultimul concurs de ci- 
clocros al anului s-a desfășurat în

PE SCURT
localitatea elvețiană Aubonne și a 
revenit campionului mondial Albert 
Zweifel (Elveția), cronometrat pe 19 
km în !h 05:26. a Cursa „omni’um" 
desfășurată pe velodromul din Gând 
a fost cîștigată de perechea Maer- 
tens-Sercu (Belgia), urmată de Au- 
bey-Cluzaud (Franța).

HANDBAL a Turneu! de Juniori, 
desfășurat în orașul vest-german Ka
men, s-a încheiat cu victoria selecțio
natei R. F. Germania care, în meciul 
decisiv, a întrecut cu 10—8 (5—4)
formația Franței.

ȘAH a Dupâ 4 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, în campionatul 
mondial de șah pentru Juniori, care 
se desfășoară la Groningen, conduce 
Vladimirov (U.R.S.S.) cu 4 p, urmat 
de Diesen (S.U.A.) 3Vi p. Rezultate 
înregistrate în runda a 4-a : Vladimi
rov (U.R.S.S.) — Wong (Jamaica)
1—0 : Weidemann (R. F. Germania)
— Ovidlu Foișor (România) 1—0 ;
Groszpeter (Unaaria) — Zapata (Co
lumbia) 1—0 ; Petursson (Islanda) — 
Kristensen (Danemarca) 1—0 ; Die
sen (S.U.A.) — Rogers (Australia)
remiza ; Mestel (Anglia) — Hebert 
(Canada) remiză ; Amann (Elveția)
— Chandler (Noua Zeelandâ) remi
za ; Kokkinos (Grecia) — Tonoll 
(Belgia) remizâ.

SCRIMA a Proba masculinâ de 
floretâ din cadrul „Cupei U.R.S.S." 
la scriimâ, care se desfâșoarâ la Har
kov, a fost cîștigată de luri Cij, care 
l-a învins în baraj pe Boris Fomenko. 
Actuala ediție a competiției a fost 
marcată de numeroase surprize, pria- 
tre cei eliminați în preliminarii figu- 
rînd Serghei Isakov și Vladimir De
nisov.

TENIS a La Melbourne a început 
o întîlnire care se joaca^ sistem 
„Cupa Davis" între o echipă formată 
din australienii Ken Rose wall și John 
Alexander, și o formație alcătuită din 
americanul Arthur Ashe și argentinia
nul Guillermo Vilas. |n primele doua 
partide Alexander l-a întrecut pe Vi
las, după trei ore și Jumătate de 
joc, cu 6—2, 6—7, 7—6, 4—6, 6—1, 
iar Rosewall a dispus de Ashe ca 
6—1, 3—6, 6—3, 6—4. a La ca mpio* 
natele „open" de tenis ale Austra
liei, care se vor desfășura între 1 și 
8 ianuarie pe terenurile gazonate ale 
arenei Kooyong Park din Melbourne, 
în afara celor mai buni iucători aus
tralieni și-a-u confirmat participarea 
Ashe, Vilas, Stockton și Tanner, a 
In primul tur al turneului de la Syd
ney ; Stockton — Gorman 7—6, 6—3 ; 
Tanner — Hewitt 6—3, 6—4 ; Case 
— Rocavert 7—6, 6—3 ; Ruffels — 
Stewart 6—1, 6—4, In proba de sim
plu femei : Renata Tomanova — 
Jenny Gardiner 6—3, 6—1.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
HOCHEI (TINERET)

Meciurile disputate în cea 
de-a 3-a zi a campionatului 
mondial de hochei pentru tine
ret, ce se desfășoară la Banska 
Bystrica (Cehoslovacia), s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Cehoslovacia — Canada 
4-4 (1—1, 2—1, 1—2) ; U.R.S.S. 
— Polonia 1»—1 (3—0, 3—1, 4—0); 
Finlanda — R. F. Germania 
4—1 (3—1, 1—0, 0—0). In cla
sament conduce echipa U.R.S.S., 
cu 4 p, urmată de Finlanda 
4 p, Canada 3 p, S.U.A. 2 p.

RECORD MONDIAL 
LA ALMA ATA

Loturile sovietice de patinaj 
viteză au participat la un con
curs de selecție desfășurat pe 
patinoarul de altitudine „Medeo", 
situat în apropiere de .Alma 
Ata. Andrei Malikov a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială a sezonului în proba de 
1 000 m, 1:16,82, iar pe 500 m, 
cel mai bun rezultat a fost rea
lizat de Vladimir Lobanov — 
38,8. în competiția feminină, 
Vera Krasnova a cîștigat proba 
de 500 m, cu 43,53, iar Tatiana

Poliakova a terminat învingă
toare în cursa de 1 000 m, cu 
timpul de 1:29,4.

Vladimir Lobanov a corectat 
recordul lumii în proba de
1 500 m, realizînd timpul de
1:53,8. Vechiul record era de
1:55,61 și aparținea olandezului
Van Helden.

ÎNTRECEREA săritorilor 
LA SVERDLOVSK

Primul mare concurs de să
rituri cu schiurile în U.R.S.S. 
s-a disputat în apropiere de 
Sverdlovsk și a fost cîștigat de 
debutantul Serghei Saicik, cu 
246,3 p (sărituri de 108,5 m și 
106,5 m). Serghei Saicik a fost 
selecționat în lotul ce va parti
cipa la apropiatul „Turneu al 
celor 4 trambuline".

SURPRIZA LA OBERSTDORF

Proba de 15 km fond desfășu
rată la Oberstdorf a fost cîști
gată de schiorul vest-german 
Peter Stoib, cronometrat în 
54:39. Principalul favorit al 
cursei, campionul vest-german 
Walter Demel, s-a situat pe lo
cul 8, cu timpul de 57:08,3 1

secția coresp 11.51.00 ; Interurban 431 ; telex : 10 350 romsp c. Tiparul : i. 
P.O Box 136—131, telex 11226. București «ir. 13 Decembrie nr. 3.Redacția și administrația î București, str. V. Conta is tel centrală 11.10.05 s 

Pentru itr&inatate. abonamente prin ILEX1M. Departamentul export-import presâ.
P. -informația* 10 363

B. 1. t. 3. 4.


