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NOI APRECIERI INTERNAȚIONALE ELOGIOASE
ALE PERFORMANȚELOR NADIEI COMANECI

Anchetele efectuate de agențiile de presă TASS și PAP o situează pc murea noastră
gimnastă pe primul Ioc In lume și, respectiv, in Europa

MOSCOVA, 27 (Agerpres). —
Gimnasta româncă Nadia Co
maneci și atletul cubanez Al
berto Juantorena sînt' laureații, 
pe anul 1976, ai tradiționalei 
anchete a agenției TASS, pen
tru desemnarea celor mai buni 
6 sportivi din lume.

acela de campioană 
absolută, precum și

sportivă, 
olimpică . _ __
trei medalii de aur, la vîrsta 
de numai 14 ani și jumătate. 
Succesul său și al atletului cuba
nez Juantorena au încununat 
triumful olimpic al sportivilor 
din țările socialiste, în care cul

Presse, United Press, precum și 
16 agenții naționale de infor
mații.

Dar iată cum arată clasamen
tele anchetei TASS feminin : 
1. NADIA COMANECI (Româ
nia) — gimnastică ; 2. Korne- 
lia Ender (R. D. Germană) — 
înot ; 3. Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.) — atletism ; 4. Roși 
Mittermaier (R.F. Germania) — 
schi ; 5. Irena Szewinska (Po
lonia) — atletism ; 6. Tatiana 
Averina (U.R.S.S.) 
viteză ; masculin :

— patinaj 
_____r 1. Alberto 
Juantorena (Cuba) — atletism; 
2. Lasse Viren (Finlanda) — 
atletism ; 3. Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) — gimnastică ; 4.
John Naber (S.U.A.) — înot ; 
5. Franz Klammer (Austria) — 
schi ; 6. Vasili Alekseev
(U.R.S.S.) — haltere.

Răspunzînd la întrebările co
respondentului TASS, Nadia 
Comăneci a arătat că în pre
zent acordă o atenție deosebită 
cursurilor școlare. Ea a decla-

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe antrenorul Sportului stu
dențesc, profesorul Angelo Ni- 
culescu, l-am căutat mai întîi 
telefonic, acasă. Ni s-a răspuns 
de la celălalt capăt al firului: 
„Este plecat cu jucătorii la tra
tament, la Băile Felix..."

Cum treburile reportericești 
ne-au purtat pașii pe meleaguri 
bihorene, l-am căutat pe expe
rimentatul antrenor bucureștean, 
acolo unde apele termale fac 
adevărate minuni. Și l-am gă
sit, destul de greu, în momen
tul cînd ieșea de la... diadina- 
mice. Ne-a întîmpinat cu o 
glumă :

— Și eu care credeam că fot
balul este în vacanță...

...Ne așezăm pe fotoliile de 
pe culoarul care duce spre băi
le de nămol și îi propunem 
interlocutorului nostru o scurtă 
discuție-escală. înainte de a-și 
continua circuitul tratamentu
lui.

— Cum apreciați campio
natul încheiat ?
— Din moment ce atîtea 

nemulțumiri au fost exprimate 
public, ce aș mai putea adău
ga eu acum ? Strict, pentru 
echipa mea, calificativul este 
mulțumitor, ținînd seama de 
unde am plecat. Cu mai multă 
experiență, puteam realiza 
chiar o plăcută surpriză în Cupa 
U.E.F.A.

— Totuși, tehnicianul An
gelo Niculescu ce observații 
ar putea face ?
— Cred că, pe plan tactic, o 

serie de jucători se simt încă 
legați de postul lor, nu de
monstrează acea adaptabilitate 
rapidă la multitudinea fazelor 
din teren. Or. se știe, jucătorul 
modern trebuie să fie un jucă
tor complet, capabil să rezolve 
atit situațiile din atac cit și 
cele din apărare. Dintr-o ase
menea știință se nasc de fapt 
elementele surpriză, de mare 
spectaculozitate.

— Această deficiență are 
vreo legătură cu dinamica 
scăzută a jocului, din sezonul 
de toamnă ?
— Cum să nu ! Creșterea 

tempoului este într-o strînsă 
relație cu tehnica individuală 
și nivelul nesatisfăcător al a- 
cesteia, explică numeroasele 
greșeli, imprecizii și ratări 
înregistrate în jocul echipelor, 
apariția jocului pozițional în 
numeroase momente. Nu vreau 
să fac referiri nominale, dar 
știu că la echipa mea muncim 
și vom munci, pe viitor, pentru 
dobîndirea unei înalte tehnici 
pe care s-o folosim în condi
țiile crizei de spațiu și de timp.

— Se spune că în campio
natul nostru, ar exista fot
baliști care fac economie la 
efort. Este adevărat ?

— Din păcate, da. Sînt foar
te mulți din aceștia, însă eu 
am să-l numesc doar pe cîțiva, 
din echipa mea : Cassai, Vlad, 
Marica și Grosu sînt reprezen
tativi în acest sens.

— Cum apreciați programul 
de lucru declanșat de Fede
rație, în cursul lunii octom
brie, care țintește rezolvarea 
în mai bune condițiuni a 
pregătirii fizice generale ?
— Acțiunea se impunea și 

consider că trebuie să o realizăm 
bine și în continuare. în ce ne 
privește, ne-am definit bine a- 
titudinea de lucru pentru vi
itorul sezon. Să nu facem însă 
din această pregătire fizică un 
scop în sine și să nu uităm că 
trebuie să mai jucăm și fotbal. 
Spun aceasta deoarece cu un 
an-doi în urmă' am auzit, în 
diverse reuniuni ale Federației, 
cum unii antrenori se lăudau că 
au alergat echipa sute de kilo-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Corespondenții noștri ne transmit

SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ BOGAT
iN COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA

la
Eroina Olimpiadei de vară de 

Montreal. Nadia Comăneci, 
scrie comentatorul sportiv

tului cu motor au participat la 
o reușită demonstrație de înde- 
mînare la carturi și motorete, 
în total, peste 120 de partici- 
panți.

SIBIUL a găzduit numeroase 
competiții sportive de masă, 
organizate în cinstea aniversă
rii Republicii, la care au fost 
prezenți mulți tineri, îndeosebi 
elevi. „Cupa 30 Decembrie" la 
volei, competiție organizată de 
Consiliul municipal al pionieri
lor, a fost cîștigată de Școala 
generală nr. 20 (băieți și fete) 
iar la baschet primul loc a re
venit reprezentativelor Școlii 
generale nr. 18, la băieți, și 
Școlii generale nr. 4, la fete.

Continuăm itinerarul nostru, la sfîrșit de săptămină, in sălile 
de sport și pe stadioanele țării. Săptămină trecută am evidențiat 
activitatea sportivă de masă și de performanță din Galați, Boto
șani, Oradea, Timișoara, ca să dăm doar citeva exemple, remar- 
cind prezența a mii și mii de tineri in sfera activității sportive. 
La sfirșitul săptăminii trecute, corespondenții noștri au fost pre
zenți la alte manifestări, la Brașov, Tg. Jiu, Sibiu, Bistrița, in fru
moasa stațiune montană Sinaia, acolo unde sporturile de iarnă 
au reintrat in actualitate, unde tineri sau virstnici, amatori de 
mișcare, și-au dat din nou intilnire. in centrul atenției se află 
competițiile de masă, îndeosebi cele dotate cu „Cupa 30 Decem
brie". sub genericul căreia se întrec sportivi de toate virstele.

Iată „spicuiri' din relatările corespondenților noștri.

Temperatura scăzută din ul
timele zile a făcut ca patinoa
rele naturale din BRAȘOV 
să-și deschidă larg porțile. La 
sfirșitul săptăminii, numeroși 
amatori ai patinajului și-au dat 
intilnire pe patinoarele natura
le Olimpia, Voința și Dinamo 
ca și pe cele două baze cu 
gheață artificială, Petrolul și 
Poiana. Sute de tineri au urcat 
sîmbătă și duminică cu săniu
țele în frumoasa stațiune Poia
na, majoritatea dintre ei fiind 
elevi aflați în taberele de va
canță. Au luat sfîrșit o serie 
de competiții dotatp cu „Cupa 
30 Decembrie", organizate de 
cluburile și asociațiile sportive 
din Brașov. în întrecerea pugi- 
liștilor (juniori mici) s-au re
marcat sportivii de la Steagul 
roșu, Rulmentul și Torpedo

tura fizică și sportul cunosc o 
amplă dezvoltare în masă.

ba ancheta agenției TASS au 
participat principalele agenții 
internaționale de presă — As
sociated Press. Reuter, France

al agenției TASS — a cucerit
cel
cele
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mai înalt titlu din toate 
existente în gimnastica

CITIȚI JOI, NUMĂRUL SPECIAL,

DE ANUL NOU, AL ZIARULUI NOSTRU!
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Din cuprinsul celor 8 pagini:
Anul 1976, cel mai prodigios din istoria spor
tului de performanță românesc
O amplă prezentare a Programului 
tare a activității de educație fizică 
țara noastră pînă in 1980
Un clasament... reportajat: primii 
români ai anului
Tradiționala anchetă internațională de sfîrșit 
de an a ziarului nostru, la care participă nume
roase publicații sportive de peste hotare 
O pagină de umor și răvașe de Anul Nou 
Fotbalul nostru în 1977

9 Activitatea sportivă la zi, în țară și peste hotare

de dezvol
ți sport in

10 sportivi

Divizia A la

PITEȘTI, ____
In Sala sporturilor din 
tate au început luni 
miază întrecerile celui 
doilea tur (în sală) al 
A la handbal feminin, 
rindu-se de o organizare exce
lentă și de prezența unui pu
blic numeros, jocurile etapei a 
XII-a s-au ridicat la un nivel 
promițător, oferind momente 
de handbal autentic și o pri
mă surpriză : echipa campioa
nă, Universitatea Timișoara, a

27 (prin telefon). 
locali- 

după-a- 
de-al 

Diviziei 
Bucu-

handbal feminin

cedat un punct în meciul cu 
Universitatea Cluj-Napoca !

I.E.F.S. — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 23—17 (14—9). Victoria 
bucureștencelor nu a stat nici 
un moment sub semnul îndoielii. 
Numărul relativ ridicat de goluri 
primit de studente își găsește 
explicația în forma slabă a 
portarului lor. Viorica Ionică. 
Mureșul — cu o singură rezervă 
pe bancă și cu antrenorul în... 
tribună (aspecte asupra cărora 
vom reveni) — a încercat să

suplinească lipsa de valoare 
printr-un joc obstructionist, u- 
neori chiar brutal. Cele mai 
multe goluri au fost maniate 
de Hobincu 6, Doina Radu 5, 
Boși 5 — I.E.F.S.. Sos 8 — Mu
reșul Au condus cu scăpări Al. 
Popescu și V. Armeanu — am
bii din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej.

Horio ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Zărnești. 354 de participant! au 
fost prezenți la competițiile or
ganizate de clubul sportiv Vo
ința la tir, popice, șah și tenis 
de masă.

Pe strada Unirii din TG. JIU, 
cei mai mici practicanți ai spor- (Continuare in pag. 2-3)

EVA FERENCZI - CRISTINEL ROMANESCU
CAMPIONI DL TENIS MASA

LA DUBLU MIXT
(prin te-CLUJ-NAPOCA, 27 

lefon). Luni dimineața. în Sala 
sporturilor din localitate au 
început Campionatele republi
cane de tenis de masă. Pe ta
blourile de concurs figurează 
29 de fete și 32 de băieți. Com
petiția a debutat cu proba de 
dublu-mixt, la startul căreia 
s-au prezentat 29 de perechi. 
Primele tururi s-au încheiat 
fără surprize notabile. In schimb, 
în sferturile de finală s-a în
registrat un rezultat mai puțin 
scontat : cuplul campion de a- 
nul trecut, Maria Alexandru — 
Gheorghe Teodor (Progresul 
Buc.), a pierdut în fața pere
chii Lidia Zaharia (Spartac 
Buc.) — Alexandru Buzescu 
(Progresul Buc.), cu 3—2. Setul 
decisiv s-a cîștigat cu 22—20. 
Greu a trecut de sferturi și 
cuplul Eva Ferenczi (C.S. Arad)
— Cristinel Romanescu (Gloria 
Buzău), învingători cu 3—2 în 
fața perechii Camelia Filimon
— Aurel Ovanez (Progresul 
Buc.),

In continuare, jucînd tot mai 
bine și dovedind omogenitate, 
perechea Eva Ferenczi — Cris- 
tinel Romanescu au dominat în
trecerea. In finală ei au întîlnit 
dublul Viorica Moldovan — 
Ștefan Moraru (Progresul Buc.), 
de care au dispus cu 3—1 
(21—11, 21—9, 19—21, 21—6), cu
cerind, spre surpriza unora, 
mult rîvnitul titlu de campion. 
Antrenorii campionilor sînt Emil 
Prokopetz, respectiv Emil Bă- 
cioiu. De subliniat, de aseme
nea, eliminarea în semifinale a 
cuplului Liana Mihuț (C.S. A- 
rad) — Șerban Doboși (C.S.M. 
Cluj-Napoca) în fața perechii 
Viorica Moldovan — Ștefan Mo
raru, după o partidă dramatică. 
Cuplul bucureștean a cîștigatla 
mare 
21—14, 20—22, 
după 
seră cu 2—1 la seturi și au 
avut 20—19 în al patrulea set.

Azi, probele individuale.

luptă cu 3—2 (19—21, 
~ , 26—24, 21—19), 
ce învinșii conduse-

Paul RADVANYL, coresp.



DE IA ÎNOTĂTORII LICEULUI Nr. 1 BUCUREȘTI în

Muntele — punct 
principal de atrac
ție al zilelor de 
iarnă... Ciți dintre 
noi nu-și progra
mează concediile 
spre sfirșitul anu
lui, tocmai pentru 
a se putea bucura, 
în voie, de frumu
sețea unei dimineți 
petrecute pe o 
pirtie de schi ? Cîte 
zile de vacanță nu 
sînt petrecute de

AVEM

(Urmare din pag. I)

PRETENȚII MAI MARI

elevi sau de stu-
denți la cabanele
alpine, pe cărările
bătute în zăpada
văilor de printre
munți ? Un minu
nat prilej de re
laxare pe săniuțele 
tuturor vîrstelor, în 
mijlocul brazilor, 
pe traseele schio
rilor.

Din multitudinea 
de imagini — în 
fiecare zi altele — 
ale Văii Prahovei, 
fotoreporterul nos
tru S. BAKCSY a 
selecționat astăzi, 
două. O invitație 
vizuală, dar eloc
ventă !

Recentul concurs al speranțe
lor desfășurat în bazinul aco
perit din Ploiești nu a prile
juit numai motive de satisfac
ție tehnicienilor noștri. Au exis
tat în aceste zile și o serie de 
aspecte, care trebuie să dea se
rios de gîndit, mai ales că a- 
cestea sînt legate de evoluțiile 
înotătorilor de la Liceul nr. 1 
București, care — în ansamblu
— au lăsat foarte mult de 
dorit.

în clasamentul general al 
„Cupei speranțelor", sportivii de 
la Liceul nr. 1 — considerat 
la începutul acestui an ca uni- 
tate-pilot a înotului românesc
— s-au clasat abia pe locul IV,., 
fiind categoric depășiți de îno
tătorii din Reșița, Brăila, dar 
mai ales de cei din Oradea, 
obligați să se pregătească m 
condiții vitrege.

în întrecerile celei mai mici 
categorii de vîrstă (9—10 ani), 
reprezentanții liceului nu fi
gurează printre primele 10 secții 
din țară ! Mai mult, la catego
ria 11—12 ani, sportivii bucu- 
reșteni au totalizat mai puține 
puncte (63) decît clubul Petro
lul, care a realizat 75 de puncte 
cu o singură înotătoare, IrincI 
Pănulescu. în sfîrșit, și la pro
bele categoriei A (13—14 ani) 
echipa Liceului a fost net dis
tanțată de Școala sportivă din 
Reșița și de Crișul Oradea. Cît 
privește performannța, cu greu 
mai putem distinge pe cineva 
în afara lui Cristian Ungureanu 
și Andrea Steriu.

Situația, așa cum se prezintă 
ea la finele unui ciclu de pre-

gătire în rîndurile 
din liceu, poate fi 
ca nesatisfăcătoare, 
că aici sînt reuniți 
talentați, îndrumați 
tîția antrenori (10) 
dispoziție secțiile 
Oradea și Brăila laolaltă. Ne 
referim, în primul rînd, la fap
tul că această unitate specia
lizată s-a bucurat, pe tot par
cursul anului, de o situație pri
vilegiată, sportivii săi benefi
ciind, aproape în exclusivitate, 
de o piscină ca cea de la „23 
August", ca și de ajutorul per
manent acordat de F.R. Natație 
și de Ministerul Educației și 
Invățămîntului. Și in ciuda con
dițiilor create, rezultatele spor
tivilor continuă să fie, adesea, 
necompetitive chiar și pe plan 
intern.

De această stare de fapt se 
fac vinovați toți profesorii în
cadrați la acest liceu, chiar și 
aceia care nu au răspuns în 
mod direct de grupele mai 
mici, dar care aveau datoria, cel 
puțin, să contribuie Ia munca 
de selecție. De altfel, selecția 
în acest an a fost foarte slabă, 
căci cum altfel se poate expli
ca faptul că la începutul anu
lui școlar, din cele trei clase 
I, doar una cuprind£a__mhlăi.
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înotătorilor 
considerată 
Să nu uităm 
mulți copii 
de tot a- 
cîți au la 

din Reșița,

nu au încă experiența necesa
ră îndrumării lor spre perfor
manțe mai înalte.

în ultima ședință a Biroului 
F.R.N. munca desfășurată la 
Liceul nr. 1 a fost analizată 
pe mai multe planuri, materia
lele prezentate cît și discuțiile 
purtate subliniind o serie de 
lipsuri serioase. Din păcate, nu 
s-a luat nici o măsură concre
tă pentru remedierea lor ! Sîn- 
tem convinși însă că dacă a- 
ceastă ședință ar fi avut loc 
după concursul speranțelor de 
la Ploiești, discuțiile ar fi fost 
urmate și de măsuri corespun
zătoare, care să sprijine efectiv 
activitatea în acest important 
centru al natației noastre. Ceea 
ee nu este tîrziu nici acum !...

Adrian VASILIU

BRAȘOV 
„Cupa Cad 
de tenis fl 
tradiționalăl 
clubul Din! 
reunește 1 
acest an sl 
cum și red 
lui belgian I

Conform I 
conducerea 
nostrti repi 
ceri urmau 
ponenții eJ 
altfel numd 
nunțate pe 
întreg munj 
tatorii prez 
rilor dorind 
evoluția aci 
dezamăgirea

CAIACUL Șl CANOL
IARNA, LA BAC...

SFIRȘIT DE

CLASAMENTELE 1976

Spectatorii care frecventează cîmpul 
de curse de la Ploiești au urmărit 
cu vădit interes evoluția și definitiva
rea clasamentelor anuale ale profe
sioniștilor. După cum am anunțat, 
consemnind încheierea stagiunii, om- 

titluri de campion pe anal în 
<xi revenit lui Gheorghe Tănase. 
antrenori, el a dominat situația 
de la reuniunea inaugurală, 
coi-i din antrenamentul său au

bele 
curs 

La 
încă 
cînd ___ __  ______________ _____ ____
cîștigat trei din cele opt probe ale 
zi'leî. Consolidîndu-și continuu poziția 
de lider, s-a desprins net de prin
cipalii săi urmăritori, sfîrșind prin 

cu un avans con- 
luii finală, clasa- 

astfel : Gh. Tâna- 
nou record al hi- 
Ștefănescu (37) 

— , V.

cipalii săi ______
a-și adjudeca titlul 
siderabil. In forma 
montul se prezintă 
se (49 victorii) — 
podromului, M. __________
I. Moldovan și Gh. Avram 033), 
*** l , . Marinescu (30),

Dinu_ (27), S. 
~ Solea n

Toduță

Gheorghe (32),
N. Gheorghe și Tr. DL 
Onoche (26), 1. Oarvâ și 
(25), A. Brailovschi (24), 
(20).

La driven iruă, lopto 
mult mar interesant, deși,

G. 
D.

decurs 
fond,

a
rirwr vierul, m IGIIQ,

s-a redus la tradiiționalul duel Tăna
se — Ștefănescu. De piildâ, la 23 
mai, primul avea 9 victorii și ocupa 
locul fruntaș în clasament, în timp 
ce secundul, cu 6 succese, deținea

locul al 5-lea. La 1 august situația 
dintre ei ajunsese 15—13. O săptămî- 
nă mai
15—17, 
»nd icau 
nire, în 
ou și-a 
ferența 
tot mai fragilă. In prima duminică 
din octombrie, Tănase a redevenit li
der, cu 26—25, și de atunci, polițiile 
lor apropiate au purtat semnul unei 
lupte dîrze. Punctul culminant a fost 
atins în penultima reuniune, 
cîștigînd primele 
nescu restabilise 
nuare însă, caii 
actități de mers 
cum păzitoare ale, 
toate victoriile, în timp ce Tănase a 
recoltat 4 
definitivat 
victorii), 
Gheorghe 
Marinescu 
Gheorghe __ ,

Și la apraniii, ca și anul trecut, 
clasamentul s-o încheiat înreg ist rînd 
un masiv ,,ex-aequo" pentru primul 
loc : D. Arsene, C. Mihai, Gr. Nica, 
Gh. I. Nicolae și Ion T.N., fiecaire cu 
cîte 4 victorii. Ei au fost talonați de 
Victor Pătrașcu și C. lorga cu cîte 
3 succese, etc. cifre care demons
trează echilibrul valoric care a exis
tat între ei.

tîrziu, înregistrăm 15—15, apo-i 
iar la 5 septembrie cifrele 
16—19. Reuniune după reu- 
toată luna aceea, Ștefănes- 
menținut locul prim, dar di

et intre el și Tănase devenea

. cînd, 
două curse, Ștefă- 
echlil-ibruL In conti- 
kri au comis iaex- 
în momentele pre- 
parcursurilor, ratînd

succese. Clasamentul s-a
astfel : Gh. Tănase (36

M. Ștefănescu (32), V.
(24), Tr. Dinu (22), Tr.
și Gh. Avram (21). N.

(19) etc.

Niddy DUMITRESCU

La Casa de cultură a sindica
telor au avut loc finalele unor 
competiții sportive de masă la 
șah, popice și ping-pong la 
care, în etapele precedente, au 
fost înregistrați aproximativ 
6 000 de concurenți. Dintre în
vingători s-au remarcat repre
zentanții echipelor Construcții 
(tenis de masă), Panificație 
(șah), Pielarul (popice).

Jucătorii de tenis de masă 
din CUGIR, CLUJ-NAPOCA și 
BISTRIȚA și-au dat întîlnire la 
tradiționala întîlnire din cadrul 
„Cupei Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport 
Bistrița-Năsăud". Cupa a reve
nit sportivilor din Cugir, iar în 
clasamentul individual primele 
trei locuri au revenit lui E. 
Toth (Șc. sp. Bistrița), D. Trișcă 
(A.S. Cugir) și L. Bonțida (Șc. 
sp. Bistrița).

Mai bine de o sută de elevi 
din SINAIA, majoritatea de la 
Liceul George Enescu, con
duși de prof. Adrian Ciocîlteu, 
au luat parte duminică la fru
moase întreceri de schi și să- 
niuș. Pe pîrtia din apropierea 
hotelului Alpin de la Cota 1 400 
cei mai buni în proba de sla
lom s-au dovedit a fi Simona 
Veliciu (Liceul George Enes
cu) și M. Enică (Șc. generală 
Izvor), la categoria 6—10 ani, 
Mariana Schiopu și G. Veliciu 
(Liceul George Enescu) la cate
goria 11—14 ani. Pe vechiul 
drum dinspre Cota 1400, pe un 
traseu de 900 m lungime, s-a 
ținut concursul de săniuș, care 
a fost cîștigat de Georgeta 
Bucur (Șc. generală Izvor) și 
M. Matei (Liceul George Enes
cu).

doi 
•?i I 
(i('l 
;.i| 

M<| 
D(| 
mfl 
o ■ 
rinl 
(•;ul 
Și I 
fazi 
eoni 
Dei 
la I 
de I 
Mal 
luai
mat 
caii] 
pari

PWSu^itnJUUae tineri și 
tinere din județele Mehedinți, 
Gorj și Dolj au fost pre- 
zenți duminică la startul com
petițiilor sportive de masă. La 
DROBETA TR. SEVERIN, de 
exemplu, s-au disputat finalele 
la tenis de masă, șah, lupte 
și popice din cadrul „Cupei 30 
Decembrie", întreceri care. îm-

PE
28 dec..

U.R.S.S. 
(rezumat).

Acum, caiaciștii și canoiștii pină la prin 
. bacul îi va

le mipi aici 
cxar- -dacă I

.•a' j7'î '««
TURI

Vasilc
Montreal, d 

vel 
mJ 
an 

la
sc

bac

Prin participare și rczultaWu 
obținute, s-au remarcăt liceele 
„V. Alecsandri", Industrie ali
mentară, nr. 2 și 7, școlile ge
nerale nr. 29, 11 și 5. (Relatări 
de la corespondenții noștri C. 
Gruia, P. Cristea, I. Ionescu, 
I. Toma, V. Feldman, T. Sirio- 
pol).

MICUL ECRAN
ora

ora 
schi

Marți
Hochei : 
slovacia

Miercuri 29 dec.,
Cupa Mondială la 
— probele feminine de 
rîre de la Zell am See 
tria).

Simbătă 1
15,15: „Anul
România la 
de vară de

17,45 :
Ceho-

18,20 : 
alpin 
cobo- 
(Aus-

ianuarie 1977, ora 
sportiv 1976“ (V).

Jocurile Olimpice 
la Montreal.

Duminică 2 ianuarie. o- 
ra 15,25 : „Anul sportiv
1976“ (VI) — ultima emisiune 
a serialului retrospectiv rea
lizat de C. Topescu. în cu
prins : turneul final al C.E. 
de fotbal ; tenis pe glob ; 
concursul hipic internațional 
de la Roma ; meciul de box- 
lupte dintre Cassius Clay și 
Antonio Inoki : finala Cupei 
României, la hochei.

da — 
cînd 
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vij oare 
țese la 
namo. Peștii 
va zile — 1 
clară an trenJ 
merit Radu I 
— vom I 
numărătoarei 
versă pentrd 
toanele con! 
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internațiortiaîi 
pentru Canid 
care vor aveai 
între 1—4 sl 

„ZECE Li 
NICE !“ perl 
mionov și gI 
medaliați cu] 
îndemnul -| 
continuarea 
rilor — vina 
Aici, în lini| 
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gov. Firește, 
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A APĂRUT

a REVELIONULUI
T IANUARIE 1977

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ
Se efectuează 8 extrageri

Numai cine joacă poate ciștiga!

Se extrag în total 68 de numere

SE ATRIBUIE CISTIGUNI ÎN 

BANI, 
autoturisme 
„ DACIA 1300','SKOOA S100 
EXCURSII ÎNU R.SS., 
TURUL CEHOSLOVACIEI 
TURCIA, PARIS- VALEA 

LO/RE!

Participant» au posibilitatea să-și aleagă excursia dorită

Se

Cu

ciștigă cu 3 numere din 10, 3 numere din 20

chiar cu 2 numere etc

ocazia sărbătorilor de iarnă, oferind celor dragi bilete
la această tradițională tragere, le oferiți și șansa de a ciștiga

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

Din sumar]
• DinamJ 

dr. GeorgeH
• Contrib] 

de gimnastic]
• Bobul J
• Tendințl 

semi fond și i
• Eseu de] 
« Aniverso]
In codrul I 

tru profesorii 
nologia initil 
Gheorghe Mii

Reamintim ] 
tete se pot 
vincie.

LOTO
După cum i 

la 1 ianuarie 
de Stat Loto- 
zează marea tl 
nară Loto a B

Tragerea se 
formulă avant; 
mari șanse de 
ților.

La faza I st 
trageri a cîte 
la faza a il-a 
4 extrageri, 
numere, iar 
2 extrageri de 
care. ■

Participarea . 
te de 5 lei și 
că numai cele 
cipă la toate

Rețineți ! se 
suplimentare c

Procurați din
Oferiți celor 

sărbătorilor de 
tru noua trei 
Loto a Reveli



sporturilor din Brașov

&RPATI" LA TENIS
telefon), 

lompetiție 
iă devină 
lizată de 
localitate, 
diției din 
âni, pre- 
ai clubu- 
r Bruges, 
legeri cu 
a totului 
la fhtre- 
: și com- 
>nale. De 
p fost a- 
aîndite în 
;ov. spec- 
a sportu- 
rească și 
imai că 
destul de

mare cînd li s-a spus că, după 
terminarea perioadei de pregă
tire — în afara lui Tr. Marcu 
— cei mai buni tenismani ai 
țării s-au grăbit să plece a- 
casă !

în întrecerea juniorilor, tenis- 
manii dinamoviști au obținut 
victoriile scontate în fața oas
peților : Camelia Chiriac — Da
nielle Sax 6—0, 6—3 ; Roxana 
Cocișiu — Tineke Manigard 
6—4. 2—6, 7—6 ; Oprea — Ma
nigard 6—2, 6—1 ; Borzea —
Saelens 6—4, 6—3. Un rezultat 
de pe tabloul seniorilor : Tr. 
Marcu — I. Kerekeș 6—4, 6—3. 
întrecerile iau sfîrșit marți 
seara.

Carol GRUIA — coresp.

I 
I
I
I
i
I
I
I

SERIA

PARCURSULUI

Intervii!
cu Angelo Niculescii

(Urmare din pag 1)

«

începutul sezonului, și 
după primele trei-patru 
era greu de făcut un

Iarna, la bacul Dinamo..
Foto : N. DRAGOȘ

îai ales 
mondiale 
incearevo, 

1977.
PUTER- 

irghe Si- 
ianilov — 
i Canada, 
punctează 
a efortu- 
J Snagov. 
ui pustiit 
bac caia- 

clubului 
spor, cu 

pe... Sna- 
ul emerit 

mai ur- 
pe luciul 
B prin o- 
i cheamă 
Sine dacă

neretului. 
uă“, cum 
ir de pe

Mississippi, devenit clasic. Două 
lovituri, deci, și pentru dubloul 
(tot stelist) Larion Serghei—Po- 
licarp Malihin, răsplătit cu bronz 
după finala olimpică de la 
„Notre Dame".

„ÎNCĂ ZECE LOVITURI 
TARI !“ pentru viitoarele suc
cese în întreceri ale juniorilor 
români. Propunerea aparține 
tinerilor care se pregătesc la 
bacul din Tulcea. Antrenori : 
frații Igor și Timofei Lipalit. 
îndemnul are ecou, ambiționea
ză pe toți juniorii caiaciști și 
canoiști de a se antrena mai 
bine, recunoscînd că în ultimul 
an. concursurile internaționale 
nu le-au adus prea multe me
dalii. La această comandă de 
a suplimenta munca la antrena
mente răspund toți tinerii a- 
flați, acum, în plină pregătire : 
caiaciștii și canoiștii juniori de 
la „Republicii", de la bacurile 
din Brăila, Hunedoara, Galați, 
Timișoara — din întreaga țară !

Vasile TOFAN

. „EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT" Nr. 12! '
lai cunoașterii în lecția de educație fiizică, de •:
bunâtățirea funcționarii claselor I—IV cu profiil 
— băieți, de Vasile Lancz
n perspectiva J.O. din 1980, de Ion Matei 
Jție olimpică a performanțelor în alergările de 
drian R. lonescu
Hiță, de Adrian Gagea
> — Spi ru Ha ret, de dr. Radu Haret 
pinii ~ 
dau

>r în

— Consultații" revista dâ consultația pen- 
defirvitivatul și gradul : Conținutul și teh- 
jocuri'le sportive de Elvira Simionescu și

resați ,_____  r__________ ______ ________________
oficiile poștale atît în Capitală, cît și în pro-

pentru procurarea revistei câ abona men-

J
OSfPORT INFORMEAZĂ
i anunțat, 
ninistrația 
rt organi- 
extraordi- 
ui.
•ă după o 
re oferă 
îarticipan-

ază 2 ex- 
re fiecare, 
uează cîte 
i cîte 10 
IlI-a are 

îmtere fie-

>e varian- 
lenționînd 
lei parti- 
e.

cîștiguri 
special, 

biletele I 
cu ocazia 
ilete pen- 
raordinară

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 22 DECEMBRIE

EXTRAGEREA i : Categoria 1 : 
1 variantă 10% autoturism „Dacia 
1200“ ; cat. 2 : 2 varia-nte 25% a 
9.631 lei și 6 variante 10% a 3.852 
lei ; cat. 3 : 21,5-0 a 1.971 lei ; cat. 
4 : 40,40 a 1.049 lei ; cat. 5 : 99,35 
a 427 lei ; cat. 6 : 3.495,65 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 149.676 
lei.

extragerea a n-a : Catego
ria A : 1 variantă 10% autoturism 
„Dacia 1300“ ; cat. B : 3 variante 
50% a 3.654 lei, 5 variante 25% a 
1.827 lei și 35 variante 10% a 731 
lei ; cat. C : 39,55 a 1.155 lei ; cat. 
D : 1.538,70 a 60 lei ; cat. E : 133,90 
a 200 lei ; cat. F : 2.26'7,0-5 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 59.140 
lei.

Câștigătorii autoturismelor „Da
cia 1300“ sînt : DOGARU ILIE din 
București și VELCEA GHEORGHE 
din Focșani.
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La 
chiar 
etape, 
pronostic. Unele ciudățenii în 
stabilirea programului au făcut, 
de pildă, ca în primele patru 
etape C.S. Tîrgoviște să joace 
trei meciuri în deplasare și 
doar unul acasă, în timp ce 
Șoimii Sibiu se deplasase o sin
gură dată. După șase etape, tot 
echipa din Tîrgoviște și Nitra- 
monia Făgăraș jucaseră doar 
două meciuri pe teren propriu 
și patru în deplasare I Sînt doar 
cîteva exemple. în retur, situa
ția va fi, desigur, opusă, cei 
defavorizați atunci vor fi acum 
avantajați, dar aceste progra
mări au influențat, în parte, 
configurația clasamentului de-a 
lungul acestei toamne.

Să amintim, totuși, că între
cerea în seria a doua a Diviziei 
B a debutat neașteptat de 
furtunos. După un „egal" acasă, 
Voința București a cîștigat în 
două deplasări consecutive, la 
Tîrnăveni și Moreni. Flacăra 
Automecanica Moreni a pierdut 
acasă, cu Chimia Rm. Vîlcea, 
dar a cîștigat apoi în deplasare, 
cu Tehnometal București și 
Unirea Alexandria. în fruntea 
clasamentului s-a instalat un 
lider neașteptat, Voința Bucu
rești, care din etapa a patra a 
rămas pe primul loc pînă în 
etapa a noua. Pentru două eta
pe (9—10) a detronat-o Stea
gul roșu, apoi din etapa a 11-a, 
locul întîi a fost luat de C.S. 
Tîrgoviște, care avea să-l păs
treze pînă în final. încheind 
turul cu patru puncte avantaj.

întrecerea din seria a doua 
a fost interesantă prin perma
nenta mișcare din partea supe
rioară a clasamentului. După ce 
„spiritele" s-au liniștit și rezul- 
tatele-surpriză n-au mai apărut 
ca la început, valorile (rapor
tate, desigur, la nivelul Divi
ziei B) au început să se sedi
menteze și pretendentele la 
promovare s-au detașat, oare
cum. E vorba de C.S. Tirgo- 
viște, Steagul roșu, Voința (o 
adevărată revelație, excelentă 
în jocurile în deplasare, dar 
lipsită uneori de combativitate 
— în mod surprinzător — chiar 
pe terenul său), Chimia Rm. 
Vîlcea, Dinamo Slatina. Ar mai 
fi apoi de evidențiat rezultate
le și pozițiile în clasament ob
ținute de Nitramonia Făgăraș, 
Metalurgistul Cugir și F.C.M. 
Giurgiu. Pe locul 9, adică tot 
în prima jumătate. Metalul 
București, dar departe de po
sibilitățile sale de altădată. în 
partea cealaltă a clasamentului,

Tehnometal a arătat că supor
tă greu contactul cu Divizia B 
datorită lotului modest valoric 
de care dispune. Lingă ea; 
marea decepție a seriei, Șoimii 
Sibiu (de zece ori învinsă, după 
evoluții slabe, demonstrind că 
unii dintre componenții săi nu 
pot juca numai cu numele — 
Fanea, Oprea, Mihăilă, Schwartz 
și chiar Țurlea). Surprinzător 
de slabă și comportarea echipei 
Eiectroputere Craiova.

Și în seria a doua superiori
tatea gazdelor a fost la fel de 
categorică ca și în prima serie 
(procentul fiind 
mare). Din cele 306 
în joc, gazdele au 
în timp ce oaspeților le-au re
venit doar 50, ca urmare a 20 
de meciuri egale și a 15 vic
torii. în ceea ce privește succe
sele în deplasare, la acest ca
pitol nici fruntașele nu au ex
celat, dc unde a rezultat și 
echilibrul existent în această 
serie. Voința a cîștigat de patru 
ori în deplasare, deținînd recor
dul seriei, C.S. Tîrgoviște și 
Chimia Rm. Vilcca 
cîte două ori (la fel 
tomecaniea Moreni 
Tîrnăveni). Terenul 
fost, deci, baza,

chiar mai 
puncte puse 
cucerit 256,

numai d6 
ca FI. Au- 
și Chimica 
propriu a 

iar puținele 
puncte obținute în deplasare au 
făcut departajarea, fiindcă un 
pluton întreg de echipe — C.S. 
Tîrgoviște, Steagul roșu, Chi
mia Rm. Vîlcea, Dinamo Slati
na, Nitramonia și Tractorul — 
nu au pierdut nici un punct pe 
terenurile lor ! Altele au arătat 
o fragilitate puțin obișnuită în 
deplasare, unde au obținut doar 
un punct (Metalul Buc., Tracto
rul, Chimia Tr. Măgurele, Uni
rea Alexandria, Eiectroputere și 
Tehnometal) iar Ș.N. Oltenița 
și Șoimii nu au obținut nici 
unul. Nici Steagul roșu sau Di
namo Slatina nu se pot lăuda 
prea mult cu cele trei puncte 
realizate de fiecare din ele în 
afara orașelor lor. Din acest 
punct de vedere, liderul — C.S. 
Tîrgoviște — s-a arătat mai 
bun, cu 7 puncte realizate. Dar 
iată raportul dintre punctele 
realizate acasă și în deplasare : 
C.S. Tîrgoviște 18—7, Steagul 
roșu 18—3, Voința 12—9, Chimia 
Rm. Vîlcea 16—4, Dinamo Slati
na 16—3, Nitramonia 16—3, Me
talurgistul 16—3, F.C.M. Giur
giu 15—3, Metalul Buc. 17—1, 
Chimica Tîrnăveni 13—4, Trac
torul 16—1, Chimia Tr. Măgu
rele 15—1, Flacăra Moreni 11—5, 
Unirea Alexandria 14—1, Eiec
troputere 13—1, Ș. N. Oltenița 
13—0, Șoimii 12—0, Tehnometal 
5—1.

Cît privește diferența dintre 
golaverajul realizat acasă și cel 
din deplasare, ea este și mai 
grăitoare, confirmînd din nou 
că în Divizia B, din păcate, cele 
mai multe competitoare speră 
să supraviețuiască cu ceea ce 
realizează pe propriul teren, 
numărul golurilor marcate în 
deplasare arătîndu-ne că majo
ritatea echipelor fac mai mult 
figurație în privința jocului o- 
fensiv pe terenuri străine. Dar 
să trecem în revistă golurile 
înscrise și primite acasă și în 
deplasare : C.S. Tîrgoviște 18—3 
acasă, 5—6 în deplasare ; Stea
gul roșu 17—3, 3—8 ; Voința
9—6, 7—8 ; Chimia Rm. Vîlcea 
25—3, 9—21 ; Dinamo Slatina 
22—6, 2—11 ; Nitramonia 17—4, 
5—15; Metalurgistul 13—1,1—10; 
F.C.M. Giurgiu 23—4, 4—17 ; 
Metalul Buc. 15—3, 6—19 ; Chi
mica Tîrnăveni 13—5, 8—20 ; 
Tractorul 14—3, 4—21 ; Chimia 
Tr. Măgurele 17—4, 2—13 ; Fla
căra Moreni 12—5, 4—10 ; Uni
rea Alexandria 13—1, 1—15 ; 
Eiectroputere 15—7. 8—21 ; Ș.N. 
Oltenița 9—4, 3—16 ; Șoimii Si
biu 15—7, 1—15 ; Tehnometal 
4—8, 4—25. Ușor de observat că 
unele echipe au marcat numai 
un gol în deplasare (cu un a- 
semenea gol, Metalurgistul a 
luat două puncte în meciul de 
la București cu Voința). Ca sa
tisfăcătoare putem considera 
eficacitatea în deplasare a echi
pelor Voința, Chimia Rm. Vîl
cea, Chimica și Eiectroputere, 
însă apărările lor au primit 
multe goluri.

Constantin ALEXE

metri, crezînd că. apoi, vor... 
pulveriza totul in cale. Ulterior, 
au cam dat în... bară. Deci, im
portant este ca programul im
pus de Federație să fie adap
tat la curba jocului, să fim în 
măsură să găsim metoda cea 
mai bună de lucru coroborată 
cu ansamblul de măsuri care 
privesc refacerea jucătorilor. 
Altfel, efortul va fi inutil.

— Intr-o altă ordine de 
idei. Dacă ar fi să alegeți 
pe cel mai bun fotbalist al 
anului ’76, sigur cu rezervele 
de rigoare intr-un moment 
cînd criticile, pe bună drep
tate, au curs din toate părți
le. Ia cine v-ați opri, totuși ? 
— Nu vreau să mă dezic : la 

Răducanu. cum am mai decla
rat-o într-o recentă anchetă. 
Știu că el uneori exagerează 
în... „momente pentru tribună", 
că a mai și greșit, dar cred că 
nici odată nu am avut un por
tar de talia lui. Ca să nu mai 
vorbesc că, în particular, se 
comportă exemplar.

— în sfîrșit cu ce gînduri 
va păși în anul ’77 antreno
rul Angelo Niculescu 7
— Pentru echipa mea, cu 

gîndul de a ocupa .un loc frun
taș în campionat, cu drept de 
participare — din nou — la 
Cupa U.E.F.A., în mai multe 
tururi. Se subînțelege că prin- 
tr-o prestație care să atingă 
cote înalte. Pentru echipa na
țională, o urare din toată ini
ma, de victorie în greaua cursă 
din preliminariile C.M. unde va 
avea de înfruntat adversari eu
ropeni de elită — echipele 
Iugoslaviei și Spaniei. Pentru 
acest start este absolut nece
sară să se creeze fotbalului acel 
cadru psihologic de încredere, 
de autodepășire, de încurajare 
și stimulare atit de propice ob
ținerii marilor performanțe.

■C"

POPASURI IN DIVIZIA C

In seria a m-a a Diviziei C
— unde joacă nu mai puțin de 
10 echipe din județul Prahova
— disputa din tur s-a încheiat 
printr-o neplăcută surpriză pen
tru cea mai bună formație a 
giupei, Carpați Sinaia care, din 
PTima etapă, se instalase în 
fruntea clasamentului și nu ce
dase șefia timp de 14 runde. în 
ultima confruntare a sezonului, 
însă, în derby-ul de la Cîmpina, 
cu echipa locală I.R.A., care se 
ținea în umbra liderului de șase 
etape (în cea de-a 14-a se aflau 
la egalitate de puncte). Carpați 
a pierdut, coborînd pe poziția 
a 3-a în ierarhia seriei. Și, astfel, 
echipa din Sinaia a fost între
cută în clasament nu numai de

‘ 2 chimia
o revelație a sezonului 

de toamnă, dacă avem în vedere 
faptul că în campionatul trecut 
această formație s-a aflat la un 
pas de retrogradare. Acum, fos
tul lider al seriei se află în ace
lași grup cu Petrolul Teleajen 
Ploiești, Chimia Brazi și Poiana 
Cîmpina, echipe cu pretenții și 
ele la șefie.

Nesportivitatea și-a făcut apa
riția, din păcate, și în jocurile 
acestei serii, deși aici nu s-au 
înregistrat incidente grave, ca în 
alte grupe. în tur, doar patru 
echipe n-au avut jucători suspen
dați (Carpați Sinaia, Poiana Cîm
pina, Caraimanul Bușteni și A- 
vîntul Mîneciu). în fruntea celor 
cu sancțiuni mai severe se situ
ează chiar și actualul lider, 
I.R.A. Cîmpina (cu un jucător 
scos din activitatea compelițio- 
nală pe timp de șase luni), chi
mia Brazi (cu doi jucători sus
pendați pe cîte 12 etape) și Chi
mia Buzău ( un jucător suspen
dat de 4 etape).

Iată și cîteva date statistice din 
seria a Ill-a : în cele 120 de
jocuri s-au marcat 356 de goluri ; 
25 de meciuri s-au încheiat la 
egalitate, în 81 au cîștigat gaz-

către I.R.A., ci și de 
Buzău,

dele, iar în numai 14 oaspeții- 
In această serie s-au înregistrat 
cele mai mari scoruri : de trei 
ori 9—0 (în partidele Chimia Bu
zău — Dinamo Focșani, din eta
pa a Vil-a, Caraimanul Bușteni 
— Luceafărul Focșani, din etapa 
a Xl-a, Poiana Cîmpina — Me- 
talosport Galați, din etapa a 
XlV-a).

Fruntașa seriei, I.R.A. CÎM
PINA are următoarea situație 
în clasament : locul 1 15 10 2 
3 27—12 22 p. Echipa este pregă
tită de instructorul Alexandru 
Banu, care de 10 ani se află la 
cîrma „il“-lui cîmpinean. încă 
înainte de promovarea echipei 
în Divizia C. Media de vîrstă 
a formației este de 23,8 ani. Lo
tul de jucători : Dumitru —
Prunoiu, Enache, Andrei, Arsene, 
Șerban — Aldea, Bălășescu (că
pitanul și veteranul formației — 
33 ani), Iacob, Manta — Mari
nescu, Pescaru, Melinte, Scheller. 
Golgeter este Pescaru, cu 9 go
luri. Cel mai tînăr — mijlocașul 
Aldea. 17 ani. In afara terenu
lui de joc s-au evidențiat, la 
locurile lor de muncă, lăcătușul 
Bălășescu și mecanicii Iacob și 
Andrei.

Disciplina echipei este bună, 
în special de cînd jucătorul Cio- 
banu a fost scos din lot. Con
ducerea secției (președinte : Mir
cea Ion), precum și inginerul șef 
al întreprinderii (Ion Aldescu) 
se ocupă din toate punctele de 
vedere de echipă, de jucători, 
de viitorul lor. Astfel, patru din
tre ei au fost ajutați să termine 
școala de maiștri. Dorința arză
toare a cîmpinenilor este să 
aibă un teren de joc al lor și 
să se mențină în fruntea clasa
mentului, pentru a realiza ve
chea dorință a iubitorilor fotba
lului de aici de a readuce ora
șul Cîmpina în Divizia B.

T. RABSAN

• PUNCTE REALIZATE : 1» (16 
«casă + 3 în deplasare) — pro
centaj 55,9 la sută.

• JUCĂTORI FOLOSIȚI : 18.
Schepo (numărul meciurilor : 17
— totalul notelor : 109), Domide 
(16—105), Broțăvschi (16—100). 
Giurgiu (16—103), Kukla (15—103), 
lorgulescu (14—101), Cura 
(14—82), Bitea (13—77), Tisă 
(13—72), Leac (13—84), Nedelcu 
II (13—77), Sima (12—59), Ulle- 
can “
van 
joni

(12—62), Gașpar (11—66), Ji- 
(7—36), Bedea (6—35), Po- 
(3—19), Ologeanu (1—5).

_ GOLGETERU ECHIPEI : Bro- 
șovschi 7 (6 acasă + 1 în depla
sare), Nedelcu II 6 (4+2), Domi
de 3 (2+1), Kukla 2 (2+0) .Cura
(0+1), Leac (0+1), Tisa 
Urlecan (1+0) și Schepp 
cîte 1.

• A BENEFICIAT de o 
de la 11 m, transformată

(1+0). 
(1+0).

— 3 — în runda a 
care 91 pe spațiul 
mai multe — 10 — 
7-a, cele mai puține 
în rundele a 2-a și

• LA MECIURILE 
caso (9 la număr) au asistat 
proximativ 107 000 spectatori

8. A.S.A. TG. MURES

(15—96), 
(14—85), 
(13—89), 
(11-60), 
(6-35),

a-
a-

2-a), dintre 
porții (cele

o

16. 
17 — 
Ispir

în etapa
— cîte 1 
a 12-a).

susținute

ECHIPEI. Pîsla- 
1 în deplasare) 
cîte 5, Naghi 2
(0+1), Hăjnăl

• PUNCTE REALIZATE : 18 (15 
acasa + 3 în deplasare) — pro
centaj 52,9 la sută.

• JUCĂTORI FOLOSIT» :
Boloni (numărul meciurilor : 
totalul notelor: 122),
(17—121), Pîslaru (17—115), Un- 
chiaș (16—105), Onuțan (16—104), 
Fazekaș (15—91), Varodi 
Marton (15—77), Naghi 
Gligore (14—88), Solyom 
Hajnal (11—72), Both |l 
Fa nici (8—46), Szollosi 
Nagel (4—28).

• GOLGETERU 
ru (4 acasă + 
și Bolâni (5+0), 
(2+0), Marton .... 
(O-f-1), Varodi (1+0) și Fazekaș 
(1+0), cîte 1 și Morohai (F.C.M. 
Galați) a-utocol (etapa a 17-e).

• NU A BENEFICIAT de nici o 
lovitură de la 11 m. A fost sanc
ționată cu 2 penaltyuri, unul 
transformat, unul ratat.
• CARTONAȘE GALBENE 

Hajnal, Unchiaș, Fazekaș, Gligo
re, Ispir, Pîslaru, Both II și Onu- 
țan, cîte 1. Totalul cartonașelor »lovitură 

de Do-

în-
Bolâni, respinge un nou atac a. w
din meciul celor două' formații, disputat In etapa 
cheiat cu victoria mureșenilor.

Apărarea echipei A.S.A., avîndu-l In prim-plan pe ispir si 
ai jucătorilor de la Progresul. Fază 

a 7-a și

mide. A fost sancționată cu 4 
penalty-uri, toate transformate.

O CARTONAȘE GALBENE : 
Leac și Giurgiu, cîte 3, Uilecan 
și Nedelcu II, cîte 2,Kukla, Sima, 
Schepp, Broșovschi, Jivan, Bitea, 
Bedea și Domide, cite 1. Totalul 
cartonașelor : 18.

• CARTONAȘE ROȘII : Cura 
(etapa a 15-a).

O A EXPEDIAT 218 șuturi la 
poartă (cele mai multe — 21 — 
în etapa a 4-a, cele mai puține

nici• CARTONAȘE 
unul.
• A EXPEDIAT 

poartă (cele mai multe — 24 — 
în prima etapă, cele mai puține
— cîte 3 — în rundele a 2-a și 
a 16-a), dintre care 95 pe spațiul 
porții (cele mai multe — cîte 12
— în prima etapă și a 17-a, cele 
mai puține — cîte 1 — în rundele 
a 6-a, a 9-a, a 13-a și a 16-a).

O LA MECIURILE susținute aca
să (8 la număr) au asistat apro
ximativ 63 000 de spectatori.

ROȘII :

292 șuturi la



STEAUA ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMUL MECI 
AL „TROFEULUI BUCUREȘTI" LA HOCHEI

A?i, (inl)ijul competiției: steaua - Dinamo
O frumoasă inițiativă a co

misiei de specialitate din ca
drul C.M.B.E.F.S. București, a 
prins viață ieri, cînd s-a dispu
tat primul meci al unei atrac
tive competiții de hochei, dota
tă cu „Trofeul București”. Star
tul în această întrecere, care dă 
participantelor posibilitatea de 
a se verifica înaintea reîncepe
rii disputelor oficiale (explica
bilă, deci, prezența unor noi ju
cători în ambele echipe), pre
văzute pentru primele zile ale 
anului viitor, ne-a fost oferit 
de Steaua și ASE Sportul stu
dențesc. La capătul unui meci 
mult mai echilibrat decît o lasă 
să se întrevadă scorul final, 
Steaua a învins cu 8—1 (3—0, 
1—0, 4—1).

în prima sa parte, confrunta
rea a fost destul de echilibrată, 
jucătorii de la Steaua punîn- 
du-se mai lent pe picioare și 
făcînd față cu greu presingului 
exercitat de adversarii lor. Din

acest motiv, scorul a fost des
chis tîrziu (min. 16) și a luat 
proporții în ultimul minut al 
primei reprize, cînd Steaua a 
înscris două goluri la un inter
val de cîteva secunde. în re
priza a doua, de asemenea, me
ciul a fost egal, ambele formații 
beneficiind de situații bune, din 
care doar una a fost concreti
zată de Steaua. în finalul întîl- 
nirii, experiența, dar și pregă
tirea fizică superioară au adus 
hocheiștilor de la Steaua satis
facția de a-și concretiza mai net 
superioritatea.

Punctele au fost marcate de 
Bucur (2), Vasile Huțanu (2), 
Olehici, Mikloș, Cazacu, Her
ghelegiu — Steaua, Moiș — ASE 
Sportul studențesc. Au arbitrat: 
L. Enciu și C. Ștefănescu.

Astăzi este programat derbyul 
competiției, Steaua — Dinamo 
(ora 18), iar mîine are loc ulti
mul joc, Dinamo — ASE Spor
tul studențesc (ora 12). C. A.

MECIUL DE BARAJ PENTRU CAMPI0NATU1 
FEMININ DE ȘAH

Partida a doua a meciului 
pentru desemnarea campioanei 
de șah a țării, dintre Elisabeta 
Polihroniade și Suzana Makai, 
a fost reluată luni dimineața. 
Ambele părți au analizat în 
profunzime finalul, jocul pur- 
tîind un caracter foarte ascuțit. 
Conducătoarea negrelor a schim
bat turnurile, intrînd într-un 
final de cai cu doi pioni în

DIVIZIA A
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 17—17 (7—8).
Deci, o surpriză chiar din pri
ma zi a turneului ! Nu incape 
însă nici o îndoială asupra 
faptului câ clujencele au me
ritat cu prisosință punctul. Deși 
conduse cu 6—2 (min. 16) și 
cu toate că purtau „povara" ra
tării a nu mai puțin de 3 arun
cări de la 7 m (!), handbalis
tele din Cluj-Napoca au reușit, 
totuși, să egaleze în min. 21 : 
6—6. De aici și pînă Jn final, 
partida a purtat amprenta unui 
accentuat echilibru, chiar dacă 
echipa campioană a condus în 
majoritatea timpului. Dar avan-

plus. Dar, în momentul culmi
nant al luptei ea n-a ales o 
continuare decisivă, permițînd 
adversarei sale să-și centrali
zeze regele și să obțină bune 
contrașanse de apărare.

Această partidă de mare 
luptă s-a întrerupt pentru a 
doua oară intr-o poziție în 
care cîștigul (pentru negru) sau 
remiza atîrnă de un fir de păr:

ALB (Makai) : Rc5, Ch3, 
p.g5.

NEGRU (Polihroniade) : Rg7, 
Ce4, p.b5, f5, g6.

Albul, în șah, a dat mutarea 
în plic.

întrerupta se reia astăzi di
mineață.

★
Ieri după-amiază s-a des

fășurat cea de a 3-a partidă, 
în care Polihroniade a avut 
piesele albe. Makai s-a apărat 
din nou foarte exact, cu mult 
calm și la întrerupere deține 
avantajul unui pion într-un fi
nal de dame și figuri ușoare. 
Și această partidă urmează să 
se reia astăzi dimineață.

FIȘIER

RUGBYȘTII ROMÂNI 
CULEG BUNE APRECIERI ÎN FRANȚA

BORDEAUX, 27 (prin telex). 
Rugbyștii de la Grivița Roșie 
au lăsat, și in cea de-a treia 
partidă pe care au susținut-o 
în Franța, o frumoasă impre
sie. Ei au juoat, la St. Medard, 
în compania echipei locale cu 
același nume, pe un timp și 
pe un teren excelente, in fața 
unui numeros public. Intilnirea 
a fost foarte agreabilă, dispu
tată într-o notă de deplină co
rectitudine, ea plătind îndeo
sebi prin ardoarea deosebită a 
jucătorilor ambelor formații. 
Buoureștenii au dominat meciul, 
ei impunîndu-se îndeosebi după 
pauză, cînd scorul a fost 6—4 
în favoarea lor (Simion punc- 
tînd în minutele 13 și 23 din 
drop și, respectiv, lovitură de 
pedeapsă). Spectacolul din re
priza secundă a smuls ropote 
de aplauze la scenă deschisă : 
s-a jucat la mină, realizîndu-se 
5 încercări, dintre care 3 de 
către români (Pop — min. 43 
și 75 și Fălcușanu — min. 64). 
Gazdele au mai avut, la rîn- 
du-le, posibilitatea de a culca 
balonul în butul advers, d,ar 
apărarea grivițenillor și... pro

priile greșeli le-au anulat șansa 
de a obține un rezultat mai 
strîns. Grivița Roșie s-a des
prins în tiștigătoare netă, la 
scorul de 26—12, cei care au 
mărit avantajul echipei lor 
fiind Codoi (drop, min. 62 și 
I.p., min. 72) și Simion (trans
formare, min. 75).

în comentariul său, redacto
rul de specialitate al ziarului 
„Sud-Ouest“ din Bordeaux scrie 
printre altele : „Puterea gră
mezii române, cu un Pop în 
mare formă, și excelentele lo
vituri de picior ale lui Simion 
sau Codoi au făcut ca Grivița 
Roșie să încheie fructuos un 
foarte reușit turneu in depar
tamentul Gironde. Bravo aces
tor băieți fermecători și antre
norilor lor Moraru și Demian!"

★
Ne-a parvenit un rezultat și 

de la turneul celeilalte divizio
nare A, aflată în aceste zile 
peste hotare. Campioana țării, 
Farul Constanța, a întrecut e- 
chipa Lavelanet, din prima di
vizie franceză cu scorul de 
19—9.

TURNEUL ECHIPEI PETROLUL 
IN ITALIA

Continuîndu-și turneul în Ita
lia, fotbaliștii de la Petrolul 
Ploiești au întîlnit duminică 
formația C.U.S. DOLO (din 
campionatul regional) de care 
au dispus cu 4—0 (1—0). Echipa 
română urma să joace, apoi, la 
Ascoli, cu echipa locală partici
pantă la Div. B, dar medul a 
fost contramandat și Petrolul 
va întîlni mîine pe A.S. Ferma- 
na din Fermo, de asemenea din 
campionatul regional.

PENICILINA IAȘI 
LA TURNEUL DE VOLEI

DE LA BAKU
Echipa feminină de volei 

Penicilina Iași a participat la 
un turneu internațional la Baku 
(U.R.S.S.) în cadrul căruia a 
întîlnit formații de o ridicată 
valoare. Iată rezultatele înre
gistrate : cu Aurora Riga 3—2 
(—12, 10, 13. —6, 9), cu ISKRA 
Voroșilovgrad 3—2 (—13, 13, —7. 
4, 12), cu Nevski Baku 1—3 
(—11, —13, 10, —13), cu Odesa 
0—3 (—14. —15, —13).

PE GHEAȚĂ ȘI PE
• Proba feminină de slalom 

uriaș, din cadrul Cupei mon
diale, desfășurată la Ebnat- 
Kappel (Elveția) a fost cîștigată 
de schioara Hanni Wenzel 
(Liechtenstein), cu timpul de 
1:35,55. urmată de Lise-Marie 
Morerod (Elveția) — 1:38,08 și 
Maria Schlechter (Austria) — 
1:38,23.

• Concursul de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambu
lina de la St. Moritz a fost do
minat de sportivii elvețieni, 
clasați pe primele trei locuri. A 
cîștigat Walter Steiner, care a 
totalizat 245,7 puncte și a rea
lizat sărituri de 89 m și 87 m, 
urmat de Robert Moesching — 
235,6 p și Von Gruenigen — 
233,2 p. Primul clasat dintre 
concurenții străini a fost ceho
slovacul Josef Samek, situat pe 
locul 4.

• La Stockholm. în primul 
meci al celei de-a 25-a ediții a 
competiției de hochei pe gheață 
„Cupa Âhearne", echiipa Dinamo 
Moscova a învins cu 4—1 (2—0,

1—0, 1—1) formația IFK Hel
sinki.

• în mai multe orașe din 
Cehoslovacia au continuat în
trecerile campionatului mondial 
de hochei pe gheață rezervat 
echipelor de tineret.

La Banska Bystrica, într-unul 
din derbyurile turneului, selec
ționata U.R.S.S. a întrecut cu 
4—2 (1—0, 3—2, 0—0) formația 
■Suediei. în celelalte trei parti
de : S.U.A. — Polonia 2—2 (1—1, 
1—1, 0—0) ; Canada — Finlanda 
6—4 (2—1, 2—2. 2—1) ; Ceho
slovacia — R.F. Germania 8—2 
(2—1, 3—0, 3—1).

PATINAJ ARTISTIC

ELENA VODOREZOVA (U.R.S.S.)

ZĂPADĂ
în clasamentul competiției con

duce neînvinsă echipa U.R.S.S.
— 6 puncte, urmată de forma
țiile Canadei — 5 p, Finlandei
— 4 p, Cehoslovaciei, S.U.A. — 
cîte 3 p, Suediei, R.F. Germa
nia — cîte 2 p și Poloniei — 
1 P-

• în cursul turneului pe 
care-1 întreprinde în Canada, 
selecționata orașului Praga a 
evoluat la Halifax în compania 
unei selecționate locale. Hoche- 
iștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu 2—0 (1—0. 1—0, 
0—0).

NOI APRECIERI INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

Programul de azi, de la ora 
14 : Mureșul Tg. Mureș — ,.U" 
Cluj-Napoca, Constructorul Timi
șoara — ,,U“ Timișoara, „U“ Bu
curești — Confecția, ,,U" lași — 
Textila Buhuși, Progresul Bucu
rești — Rapid, Voința Odorhei — 
I.E.F.S. ; mîine, tot de la ora 
14 : ,,U" Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș, Constructorul Timișoara — 
Textila Buhuși, „U" Cluj-Napoca 
— Voința Odorhei, Confecția — 
„U" lași, I.E.F.S. — Progresul 
București, Rapid — ,,U" București.

tajul ei a fost fragil, ușor de 
recuperat de adversare. După 
o egalitate prelungită (11—11, 
12—12, 13—13, 14—14) în final 
timișorencele s-au detașat ceva 
mai clar : 16—14 (min. 42) și 
17—15 (min. 44), lăsînd impre
sia că vor cîștiga. însă, elevele 
Iui Tiberiu Rusu au reușit în 
ambele situații egalarea. ulti
mele secvențe ale întrecerii gă- 
sindu-le chiar în atac. Princi
palele realizatoare : Damian 6, 
Peța 4. Iaeob .3 — Universita
tea Cluj-Napoca, Luțaș 4. Sasu 
3 — Universitatea Timișoara. 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
buzoian C. Căpățînă și I. Su- 
ditu.

UNIVERSITATEA IAȘI — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA 19—14 (8—8). Un meci e- 
chilibrat, mai ales în prima 
jumătate, tind timișorencele — 
eu multe absențe în formație 
— au putut tine pasul cu ad
versarele lor. Principalele rea
lizatoare : Fărăoanu 4, Hu- 
melniru 5 — Universitatea
Iași, Cișmaș 4, Cojocăriță 4 — 
Constructorul. Bun arbitrajul 
cuplului bucureștean P. Cîrli- 
geanu si Șt. Georgescu.

TEXTILA BUHUȘI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 
19—14 (9—4)

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUC. 11—20 
(2-10).

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA ODORHEI 17—9 (9—2).

Stanislav Juk nu se dez
minte 1 Ultima ..creație" pe 
care cunoscutul antrenor so
vietic o prezintă lumii pati
najului este sortită — se pare 

celor mai înalte succese, 
numai 13 ani (împliniți la 
mai), cu un fizic în apa

La
21

rență fragil (1,56 m ; 46 kg), 
Elena Vodorezova posedă de 
pe acum o bogată zestre : 
tehnică înaltă, grație cuceri
toare, cutezanță proprie ma
rilor performere ale gheții. 
Toate acestea s-au vădit cu 
prilejul apariției micuței 
Lena în întrecerile probei fe
minine din cadrul concursu
lui de patinaj artistic al 
Jocurilor Olimpice de la 

. Innsbruck. Cea mai tînără 
participantă era a 13-a după 
testul figurilor obligatorii. 
Apoi, a mai urcat un loc, 
printr-o foarte frumoasă evo
luție la „libere1*, care a im
pus-o atenției specialiștilor și 
presei. Elevă în clasa a 6-a 
a școlii nr. 704 din Moscova, 
membră a clubului T.S.K.A., 
Elena Vodorezova 
naj de la vîrsta 
Prima ei afirmare 
concursul revistei 
de Moscou44 din
cînd a ocupat primul loc. Si 
l-a păstrat și la actuala edi
ție a tradiționalei competiții, 
încheiată acum cîteva zile 
în capitala sovietică.

rat că o pastonează schiul și 
adesea face plimbări cu bici
cleta. De regulă la aceste 
plimbări ia parte prietena sa 
din selecționata României, Teo
dora Ungureanu, și fratele său 
— Adrian. Eleva, acum în vîrstă 
de 15 ani, a recunoscut zîmbind 
că îi plac păpușile, pe care le 
primește din întreaga lume.

Nadia Comăneci consideră că 
la viitoarele campionate euro
pene principala sa adversară 
va fi sportiva sovietică Nelli 
Kim. Campioana absolută a 
Olimpiadei ’76 și-a exprimat în
crederea că Nelli Kim va ră- 
mîne și pe viitor lidera selec
ționatei U.R.S.S. „Sper ca în
trecerea noastră să se desfă
șoare la un înalt nivel sportiv, 
ca și la Montreal", a declarat 
Nadia Comăneci.

★
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de agenții internaționale de

presă au participat la tradițio
nala anchetă organizată de a- 
genția poloneză PAP pentru 
desemnarea celor mai buni zece 
sportivi europeni ai anului 1976.

Ca și la alte anchete între
prinse de diferite agenții de 
presă, pe primul loc a fost si
tuată gimnasta româncă Nadia 
Comăneci, triplă campioană o- 
limpică la Jocurile de la Mont
real.

Iată clasamentul primilor ze
ce sportivi europeni ai anului: 
1.NADIA COMANECI (Româ
nia) — gimnastică ; 2. Lasse 
Viren (Finlanda) — atletism ; 
3. Kornelia Ender (R. D. Ger
mană) — înot ; 4. Nikolai An
drianov (U.R.S.S.) — gimnasti
că ; 5. Roși Mittermaier (R. F. 
Germania) — schi ; 6. Irena 
Szewinska (Polonia) — atle
tism ; 7. James Hunt (Anglia) 
— automobilism : 8. Tatiana
Kazankina (U.R.S.S.) — atle
tism; 9. Ingemar Stenmark 
(Suedia) — schi ; 10. Vasili A- 
lekseev (U.R.S.S.) — haltere.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

$

face pati- 
de 5 ani. 
majoră — 
„Nouvelles 
anul 1975,

FOTBAL • în etapa a 12-a a 
campionatului Greciei. echipa 
Panathlnaikos a învins cu 2—0 
formația A.E.K., iar Olympiakos 
Pireu a terminat la egalitate : 
1—1 în deplasare, cu echipa 
O.F.I. Creta. în clasament :

Brunning. în turneul masculin : 
Fleming — Ball 6—4, 6—2 ; Ed
mondson — Frawley 6—4, 6—4
Stockton — Țiriac 4—6, 6—2. 6—2, 
Tanner — Masters 6—4, 6—2 : tî
nărul jucător australian Chris 
Rachel, în vîrstă de 21 de ani a

PATINAJ VITEZĂ

JOHAN GRANATH (Suedia)
Sezonul de patinaj viteză 

a început în Europa cu asal
tul sprinterilor. Zilele trecu
te, la Inzell, campionul mon
dial al viteziștilor, suedezul 
Johan Granath. a stabilit, cu 
38,34 sec pe 500 m, cea mai 
bună performanță mondială 
a sezonului. devansîndu-1 
pe... propriul său frate, Oloph 
Granath, care înregistrase pe 
aceeași distanță 38,76 sec. 
Acesta pare să fie semnul 
unui reviriment al funcțio
narului din Gdteborg, pro
fund nemulțumit de rezulta
tele sale la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck, un
de se clasase abia pe locul 
11 pe 500 m și locul 13 pe 
1 000 m. Născut la Koping, la 
4 martie 1950, tînărul patina
tor suedez se socotește mai 
dotat să atace performanțele 
de vîrf în proba de 1000 m, 
pentru sprintul prelungit do-

vedindu-se avantajoase datele 
sale personale: înalt de 1,85 m 
și cîntărind 85 kg.

Comitetul de organizare a celei de-a 30-a ediții a competiției ci
cliste ,,Cursa Păcii" a definitivat traseul celor 13 etape, care se vor 
disputa după cuci urmează : 8 mai, etapa 1 : contracronometru indi
vidual (28 km) la Varșovia ; 9 mai, etapa a 2-a : Varșovia — Lodz 
(140 km) ; 10 mai, etapa a 3-a : Lodz — Torun (167 km) ; 11 mai, 
etapa a 4-a : Torun — Poznan (150 km) ; 12 mai, zi de repaus la 
Poznan ; 13 mai, etapa a 5-a : Szczecin — Neubrandenburg (152 km) ; 
14 ma*i, etapa a 6-a ; Neubrandenburg — Berlin (128 km) ; tot La
14 mai, etapa a 7-a contracronometru individual (31 km) la Berlin ;
15 mai, etapa a 8-a : Berlin — Cottbus (130 km) ; 16 mai, etapa a
9-a ; Cottbus — Dres da (170 km) ; 17 mai, zi de repaus la Dresda ;
18 mai, etapa a 10-a : Dresda — Mlada Boleslav (151 km) ; 19 mai,
etapa a 11-a : Mlada Boleslav — Usti nad Labem (166 km) ; 20 mai,
etapa a 12-a : Usti nad Labem — Sokolov (157 km) ; 21 mai. etapa 
a 13-a și ultima : Sokolov — Praga (158 km).

P.A.O.K. 21 p ; Olympiakos Pireu 
20 p ; Panathinaikos 19 p.

ȘAH • După 5 runde șl cîteva 
partide întrerupte în C.M. (ju
niori) conduce Vladimirov
(U.R.S.S.) cu 5 p. urmat de

piesen (S.U.A.). Weidemann
(R.F.G.), Petursson (Islanda) și 
Schussler (Suedia). cîte 4 p. 
Șahistul român Ovidiu Foișor, 
care a remizat în runda a 5-a cu 
irlandezul Dunne, totalizează 
2‘/2 p.

TENIS • în primul tur, în 
turneul de la Sydney. Virginia 
Ruzici a învins-o cu 6—4, 6—7,
6—2 pe americanca Bunnye

obținut o surprinzătoare victorie 
în fața lui Arthur Ashe, cu 7—5, 
7—6. • Meciul de tenis disputat la 
Melbourne între o echipă forma
tă din Rosewall și Alexander sl 
o formație alcătuită din Vllas și 
Ashe s-a încheiat cu 4—0 în fa
voarea jucătorilor australieni în 
ultimele două partide de sim
plu : Alexander — Ashe 6—3, 
6-7. 6—3, 3—6, 6—1 : Rosewall — 
Vilas 6—2, 6—2. 6—0. e Finala 
turneului pentru juniori ..orange 
Bowl4* se va disputa la Miami 
Beach (Florida) între jucătorii 
americani Eliot Teltscher și John 
McEnroe. în semifinale : Telt
scher — L. Gottfried 6—3. 6—3 ; 
McEnroe — Van Hoff (S.U.A.) 
6—1, 6—2.
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