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ZI u începere de azi zia- 
rul „Sportul" va avea 
apariție cotidiană, in 

format mare, inclusiv miercu
rea. in tiraj crescut, oferind 
astfel sutelor de mii de ci
titori, sportivi, specialiști, 
activiști, iubitori ai sportu
lui, posibilitatea de a urmă
ri, mai pe larg și mai pro
fund, ampla acțiune de. dez
voltare in continuare a 
mișcării noastre sportive care 
a cunoscut in anul 1976, pe 
toate planurile, succese spo
rite, îndeosebi o recoltă re
cord de medalii olimpice la 
Montreal.

Această redimensionare a 
spațiului ziarului „Sportul", 
ziar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, este expresia grijii pe 
care Partidul Comunist Ro
mân o acordă perfecționării 
mișcării sportive în . cadrul 
Programului privind dezvol
tarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 
1976—1980, și pregătirii spor
tivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olim
pice din 1980, program apro
bat recent de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. De aceea, colectivul 
redacțional al ziarului „Spor
tul" este pe deplin conștient 
de răspunderea ce-i revine 
în acțiunea de aplicare exem
plară, in viitorii ani, a aces
tui insuflețitor Program de 
către întreaga noastră miș
care sportivă și se angajea
ză să nu precupețească nici 
un efort pentru a contribui 
cu toate forțele ca in ur
mătorii patru ani, inclusiv la 
Jocurile Olimpice din anul 
1980, sportul românesc să 
atingă noi trepte ale consa
crării internaționale.

Ziarul nostru contează, in 
continuare, pe sprijinul citi
torilor săi de la care va pri
mi oricind sugestii, puncte 
de vedere și critici. De ase
menea, solicităm colaborarea 
profesorilor de educație fi
zică, antrenorilor, . specialiș
tilor, maeștrilor sportului, 
sportivilor, ca o contribuție 
activă pentru a sprijini cit 
mai eficient, prin scris, ma
rea acțiune pentru transpu
nerea in viață a importan
telor prevederi ale Progra
mului, ale tuturor documen
telor de partid, care urmă
resc să atragă in activitatea 
de educație fizică și sport 
întregul nostru tineret.
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eroicului ți talentatului nostru

națiunile,

anul 1977 cu hotărîrea fermă de 
neabătut planul dezvoltării eco-

dar. 
botă- 
totul

satisfacție faptul că in 
loc reuniunea de la Atena

comuniste 
progresis-

rodul muncii 
muncitoare, a 
tuturor oame- 
de naționali-

pe calea 
lumi mai 

noastră.

făuririi noii ordini 
care să asigure

si acum, la 
toate aceste 
cărui grijă 

mișcării

Dragi tovarăși și cetățeni, 
să toastăm :

general It. MARIN DRAGNEA, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

rămineri in 
victorii și 

Olimpice 
alte com- 
amploare,

cu 
face 
strălucirea

partidul nostru pentru
dezvoltate in România.

urez tuturor, dragi concetățeni, impli- 
tuturor dorințelor de mai bine, satis- 
și bucurii tot mai mari in muncă ți 
multă sănătate ți fericire I

olimpice a sportivilor 
- 4 titluri, un total

LA MULȚI ANI,

Dragi tovarăși și prieteni.
Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România,

scumpei
Republica Socialistă

SI TELEVIZIUNE DE

RECUNOȘTINȚA

DRAGI TOVARĂȘI Șl PRIETENI!

NOSTRU
NOU

REVELION

OPTIMISM!

Teodora,

de
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fost 
cu 
cit

noapte este 
început să 
Ia mezanin, 
zgomot din 

să plece,

> asprite 
de antre- 
Teodorei 
discuție,

SINGURA SEARA, 
FĂRĂ GIMNASTICA

ei :
știu este că în 
mai greu decît a 
Chiar dacă mai

1977
fost pînă acum.
sînt încă patru ani pînă la Olim
piada de la Moscova, toată lumea 
stă cu ochii ațintiți spre noi.

mulțumită, 
a trecut ?
încape îndoială. Dar

BUCUREȘTI. — Familiile hocheiștilor Pană și Gheorghiu închină tradiționalele pahare 
cu șampanie pentru debutul echipei României in elita hocheiului mondial.

Foto; D. NEAGU

BĂILE FELIX. Nadia, Teodora și antrenorul Karoly, toastează
pentru viitoarele succese ale gimnasticii românești.

Foto ; S. BAKCSY
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încheiem primul an al cincinalului 1976— 
1980 cu remarcabile succese in realizarea 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a Progra
mului partidului de făurire o societății 
socialiste multilateral dezvoltate ți înaintare 
a țării spre comunism.

Producția industrială a continuat să se 
dezvolte intr-un ritm înalt, crescînd cu 11,5 
la sută față de anul anterior, iar în agri
cultură am realizat cea mai mare recoltă 
de cereale din istoria țării. Avem, de ase
menea, infăptuiri de seamă in domeniul 
construcțiilor, al transporturilor, al circulației 
mărfurilor, precum ți in celelalte ramuri ale 
economiei naționale. Totodată, au cunoscut 
o puternică dezvoltare țtiința, invățâmîntul, 
cultura, întreaga viață spirituală a poporu
lui. S-a asigurat înfăptuirea consecventă a 
prevederilor programului partidului de ridi
care continuă a nivelului de trai al poporu
lui.

Toate aceste succese sint 
entuziaste a clasei noastre 
țărănimii și intelectualității, a 
nilor muncii, fără deosebire 
tate. Ele demonstrează cu putere realismul 
și justețea hotărîrilor Congresului al Xl-lea, 
creșterea rolului partidului ca forță politică 
conducătoare în societatea noastră. Pentru 
mărețele victorii dobindite in edificarea 
socialismului, adresez cele mai calde felici
tări tuturor cetățenilor Republicii Socialiste 
România, 
popor.

începem 
a înfăptui 
nomico-sociale a țării, de □ asigura, in con
tinuare, progresul in ritm rapid al industriei 
și agriculturii, al întregii economii naționale. 
In centrul întregii activități va trebui pusă 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, creșterea puternică a eficienței eco
nomice. In acest scop este necesar ca toate 
organele ți organizațiile de partid, toți oa
menii muncii să acționeze cu înaltă răs
pundere și spirit de abnegație pentru în
făptuirea hotărită a măsurilor de reducere 
a consumurilor de materiale și materii pri
me, ieftinirea investițiilor și reducerea chel
tuielilor de producție, pentru creșterea sus
ținută a productivității muncii și organiza
rea pe baze științifice a producției ți a 
muncii. Aplicarea in viață a acestor măsuri 
□re un rol hotăritor pentru realizarea cu 
succes a întregului cincinal, pentru înfăp
tuirea plenară a revoluției tehnico-țtiințifice 
în țara noastră, pentru perfecționarea tutu
ror domeniilor de activitate.

In conformitate cu hotăririle Congresului 
al Xl-lea, in 1977 vom trece la înfăptuirea 
reducerii treptate a săptăminii de lucru, vom 
începe realizarea măsurilor de majorare a 
retribuției oamenilor muncii prevăzute pen
tru acest cincinal.
, in aniA in care intrăm vom sărbători cen
tenarul independenței — eveniment istoric 
de însemnătate hotăritoare pentru progresul

economico-social al țării, pentru afirmarea 
liberă ți independentă a națiunii noastre —> 
va avea loc primul festival al muncii ți 
creației poporului nostru, „Cintarea Româ
niei**, se vor desfășura lucrările Congresului 
cooperativelor agricole de producție, Con
gresului consiliilor oamenilor muncii ți ale 
Conferinței Naționale a Partidului. Să în- 
timpinăm aceste evenimente ți reuniuni cu 
noi succese în toate domeniile de activi
tate, in realizarea hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea.

Dragi tovarăși și prieteni.
In anul 1976 au continuat să se accen

tueze profundele schimbări revoluționare, 
naționale ți sociale ale lumii de azi, s-a 
afirmat cu tot mai multă putere voința po
poarelor de a trăi libere ți independente, 
s-au obținut noi succese in lupta lor pentru 
o politică nouă, de egalitate și respect Intre 
națiuni, de destindere, colaborare ți pace.

In spiritul orientărilor stabilite de Congre
sul al Xl-lea, țara noastră ți-a lărgit ți 
intensificat relațiile de colaborare și soli
daritate cu toate țările socialiste, aducindu- 
ți contribuția la intărirea unității ți forței 
socialismului. De asemenea, România ți-a 
întărit legăturile pe multiple planuri cu sta
tele care pățesc pe calea dezvoltării libere, 
de-sine-stătătoare — o expresie elocventă 
constituind-o, în acest sens, intrarea sa în 
grupul țărilor in curs de dezvoltare și par
ticiparea, in calitate de invitată, la activita
tea țărilor nealiniate. Acționind in spiritul 
coexistenței pașnice, România și-a amplifi
cat, totodată, raporturile cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială, aducindu-ți con
tribuția activă la afirmarea puternică in viața 
internațională a principiilor deplinei ega
lități in drepturi, respectului independenței 
ți suveranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, renunțării la forță ți la 
amenințarea cu folosirea forței, la respec
tarea dreptului fiecărui popor de a fi ștă- 
pin pe destinele sale. Datorită politicii sale 
consecvente de pace ți colaborare, România 
ți-a cițtigat noi prieteni în lume, se bucură 
de o largă ți binemeritată apreciere pe 
toate meridianele globului.

România este hotărită să acționeze ți in 
anul 1977 cu toată fermitatea pentru întă
rirea unității ți solidaritâții tuturor țârilor 
socialiste, a forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste ți neocolonialiste, 
pentru progres social ți pace.

Fie ca anul 1977 in care va avea loc 
reuniunea de la Belgrad pentru securitate 
in Europa să marcheze o etapă nouă pe 
calea infâptuirii documentelor Conferinței 
general-europene de la Helsinki prin adop
tarea de măsuri concrete care să ducă la 
extinderea neîngrădită a colaborării econo
mice ți tehnico-țtiințifice, la promovarea 
unei largi colaborări in domeniul culturii, 
artei ți al altor probleme umanitare, la de
zangajarea militară a continentului, la des
tindere ți securitate în Europa ți in întreaga 
lume.
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Menționăm cu 
anul 1976 a avut 
consacrată cooperării economice in Balcani, 
apreciem necesar să se depună noi efor
turi pentru lărgirea continuă a colaborării 
multilaterale dintre toate statele aparținind 
acestei regiuni geografice, in spiritul înțe
legerii ți bunei vecinătăți.

Ținînd seama de gravitatea deosebită a 
situației din Orientul Mijlociu, este necesar 
ca în anul 1977 să se intensifice eforturile 
pentru realizarea unei păci trainice ți juste 
in această zona.

Este necesar să facem totul ca anul 1977 
să marcheze o etapă importantă pe calea 
lichidării subdezvoltării, a 
economice internaționale, 
condiții pentru progresul economico-social 
mai rapid al țărilor slab dezvoltate, pentru 
accesul lor neîngrădit la tehnologia înain
tată, la cuceririle civilizației moderne, con
diție esențială pentru intărirea stabilității 
economice mondiale, pentru progresul na
țional ți social ai tuturor națiunilor.

Interesele supreme ale popoarelor cer, de 
asemenea, in mod imperios, intensificarea 
eforturilor generale pentru înfăptuirea de
zarmării ți, in primul rînd, a dezarmării 
nucleare.

Realizarea tuturor acestor deziderate ar
zătoare ale tuturor popoarelor necesită creș
terea rolului Organizației Națiunilor Unite 
și al altor organisme internaționale in viața 
politică mondială, participarea tot mai ac
tivă, in acest cadru, a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau orinduire socială, 
in condiții de deplină egalitate, la soluțio
narea echitabilă a problemelor complexe ale 
lumii de azi.

Avem convingerea că popoarele, forțele 
sociale inaintate, acționind unite, pot obține, 
in anul in care intrăm, noi succese 
progresului ți păcii, a făuririi unei 
bune ți mai drepte pe planeta

Pentru măreția ți strălucirea 
noastre patrii 
România ;

Pentru partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare a societății noastre pe 
calea făuririi vieții noi, libere ți fericite;

Pentru intărirea unității ți solidarității tu
turor țărilor socialiste, a mițcârii 
ți muncitorești, a tuturor forțelor 
te, antiimperialiste ;

Pentru colaborare intre toate 
pentru pace in întreaga lume.

Vă 
nirea 
facții 
viață,

împreună cu în
tregul popor acti
vul mișcării spor
tive a sărbătorit, 
cu nemărginită 
bucurie și de
plină încredere, 
minunatele împliniri socialiste ale 
anului 1976, primul al acestui 
Cincinal al revoluției în gîndirea 
științifică și tehnică, amplă desfă
șurare de forțe, care va marca ri
dicarea României pe o treaptă su
perioară de dezvoltare.

A fost un an de muncă neobo
sită, eroică, de eforturi tenace, 
în care ritmurile producției și 
ritmurile vieții s-au accelerat în 
pas cu exigențele civilizației mo
derne. cu mărețele obiective stabi
lite de 
făurirea societății socialiste multi
lateral ‘ ' .. ' .
Bilanțul, strălucită expresie a suc
ceselor remarcabile obținute, sub 
conducerea iățeleaptă a partidului, 
în toate domeniile de activitate, a 
cuprins, firesc, și realizările spor
tului românesc, in acest an al ma
relui examen olimpic de Ia Mont
real și al sarcinilor de răspundere 
privind angrenarea largă a tinere
tului, a maselor de oameni ai 
muncii, in practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice, sportului și 
turismului.

Puternic ecou in Inimi si con
științe, retrăim cu mîndrie, dra
goste și fierbinte recunoștință acele 
clipe cînd, la 19 august 1976, la 
festivitatea de la Palatul Sportu
rilor si Culturii — cea mai mare 
sărbătoare a sportului românesc — 
secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
arăta : „Solemnitatea de astăzi es
te închinată acelora care, în între
cerile ce s-au desfășurat timp de 
două săptămîni în Canada, au 
dobîndit victorii strălucite, succese 
importante, făcind ca. la această 
ediție a .Tocurilor Olimpice, tara 
noastră să obțină cele mai bune 
rezultate din toate participările de 
pînă acum".

Am închinat atunci 
tntilnirea dintre ani. 
succese partidului, a 
părintească asigură

sportive o dezvol
tare continuă și o 
deplină afirmare 
internațională. Cu 
aceste ginduri și 
sentimente am ra
portat cel mai

fructuos bilanț din istoria par
ticipării 
români 
de 27 de medalii si 179,5 puncte, 
ca si alte performanțe de prestigiu 
realizate la campionatele mondiale, 
europene și balcanice. Am adăugat 
cu satisfacție acestor victorii reuși
tele din domeniul sportului de 
masă:„Cupa tineretului", „Crosul ti" 
neretului", complexul „Sport si să
nătate", „înotul pentru toți", „Ami
cii drumeției", competiții si acțiuni 
cu caracter central care au asigurat 
cuprinderea a milioane de tineri și 
'oameni ai muncii în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului, precum și alte realizări 
obținute în îndeplinirea sarcinilor 
de răspundere încredințate prin 
importantele documente de partid.

Pășim în noul an. desigur, 
cu bucuria acestor 
in același timp, 
rîrea fermă de 
pentru ca. dincolo 
medaliilor și a i 
participare la 
masă, să nu mai existe așa 
s-a întimplat în 1976, multe neîm- 
pliniri si serioase 
urmă. Bucuria marilor 
afirmări la Jocurile 
de la Montreal, ca și la 
petiții internaționale de 
nu ne poate și nu trebuie să ne 
facă să uităm insatisfacția și amă
răciunea prilejuită de evoluția și 
rezultatele slabe ale altor sportivi, 
îndeosebi fotbaliștii, dar si atleții, 
trăgătorii, canotorii, scrimerii, 
componenții echipelor reprezenta
tive de volei, baschet ș,a„ «care, în 
1976, n-au confirmat așteptările, 
situîndu-se adesea sub cerințele 
reprezentării țării noastre in arena 
sportivă internațională.

O analiză mai profundă, exigen
tă, ne arată că nici în sportul de

an,
succese.

Și
a 
de 
recordurilor de 
competițiile de 

cum

Aspect de la marea sărbătorire a medaliaților olimpici (19 august 1976)
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ANUL 1977... După datina străbună, am ridicat cupele în noaptea 
revelionului și ne-am urat unul altuia sănătate, belșug și fericire. Am 
ciocnit cupele pentru izbinzile repurtate sub conducerea partidului, pen
tru frumoasele victorii realizate, de sportivii țării noastre în anul Olim
piadei de la Montreal, pentru viața noastră nouă, pentru perspectivele 
luminoase care ne stau în față.

Salutînd din toată inima sosirea lui 1977, gindurile ne-au purtat că
tre viitoarele întreceri, pe care le dorim încununate de frumoase suc
cese, menite să crească neîncetat prestigiul sportiv al României.

In rindurile de față, citeva instantanee surprinse la „REVELIONUL 
SPORTIV — 1977”.

— Astă seară vreau să uităm 
gimnastică ! — au fost primele 
cuvinte ale lui Bela Karoly.

...In noaptea Anului Nou, antre
norul Bela Karoly n-a mai 
omul exigent pe care-1 știm 
toții. Timp de 4—5 ore, atîta 
minunatele fete din lotul olimpic 
feminin de gimnastică au sărbăto
rit Revelionul jntr-una din sălile 
hotelului „Nufărul" de la Băile 
Felix, n-a existat diferență de 
virstă între profesor și elevele 
sale. Bela Karoly ca și Geza Po
jar, maestrul de balet, sau Carol 
Stabișevschi, pianistul lotului, au 
fost, pe rînd, parteneri de dans 
pentru Marta Karoly, .Nadia, Teo
dora, Mariana și celelalte compo
nente ale echipei de aur și de ar
gint de la Montreal. Parcă nu mai 
era vorba de două generații dis
tincte care s-au împletit atît âe 
bine pentru afirmarea sportivă a 
delegației române la Jocurile Olim
pice. Fetițele de la Montreal au 
crescut și vor mai crește.. Nadia, 
copila candidă din sala Forum, are 
in această seară ochii ușor dese
nați. Este în al 16-lea an de viață 
și adolescența este mai pretențioa
să...

E totuși singura seară fără gim
nastică dintr-un an întreg 1 Repor-

terul a trebuit să intre in atmos
feră, să danseze și el, să uite pen
tru o clipă reportajul din noaptea 
Anului Nou. Dar mîinile 
de-a lungul miilor de ore < 
nament la paralele ale 
au readus, fără voie, în 
gimnastica :

— Ai fost 
de anul care

— Nici nu . ..____
cred că mă întrebați nu despre ce 
a fost, ci să vă convingeți că, in 
viitor, se poate mai mult. Ei bine, 
da, se poate ! De pildă, mă gin- 
desc că am putea avea in colecție 
„tot aurul" la campionatele euro
pene de la Praga, ediția 1977.

Dar Teodora nu este dispusă la 
alte declarații. Nu vrem nici noi 
să călcăm prea mult consemnul 
„astă seară fără gimnastică" al 
maestrului Karoly. Teodora și Na
dia dansează o melodie ritmată. 
Este o prelucrare pe care au mai 
dansat-o nu -demult și la Palatul 
sporturilor și culturii din București, 
la sărbătorirea succeselor obținute 
de delegația olimpică a României, 
la Montreal... Dansul s-a termi
nat. Cei prezenți aplaudă. Au ve
nit mulți dintre vizitatorii Felix-u- 
lui să vadă stelele Montrealului.

Dar, chiar de Revelion, pentru 
gimnaste, ora unu din 
tîrzie. Pe rînd, ele au 
dispară în camerele de 
locul cel mai ferit de 
întregul hotel. înainte 
Nadia ne-a răspuns foarte pe scurt 
despre proiectele

— Tot ceea ce 
va fi mult
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stabiliți de federațiile
de specialitate

I ALPINISM

1977 prilejuiește sportivilor și slujitorilor sportului (antrenori, profesori de educație 
fizică, activiști etc.) startul într-o nouă etapă de muncă, noul ciclu olimpic a 
cărei finalizare va avea loc peste patru ani la Jocurile de la Lake Placid și de 
la Moscova.

Anul in care pășim programează numeroase competiții, interne și internaționale, 
de anvergură la care vor lua parte un foarte mare număr de sportivi, hotărîți să 
obțină — chiar de la început — rezultate cit mai bune, care să contribuie la 
continua întărire a prestigiului sportiv al României socialiste.

In rîndurile drmătoare înserăm cîteva dintre gîndurile, speranțele și angaja
mentele unor sportivi, tehnicieni ai sportului, activiști.

SA REUȘIM SĂ FACEM TOT 
CE NE.AM PROPUS !

I
NICOLAE NAGY 

, 2, Cezar
Brașov), 3. 

Chivu (A.S.A. Bra- 
Florin Mihăescu 

Zărnești), 5. Mihai 
(C.S.U. București), 
Vasluianu (Dinamo 
7. Iuliu Ilieș (Po- 
Timișoara).

1.
(A.S.A. Brașov), 
Manea (A.S.A. 
Dumitru 
șov), 4. 
(Torpedo 
Pupeza 
6. Florin 
Brașov), 
litehnica 
rel Ritișan (Corvinul 
doara), 9. Iosif Ilieș 
Brașov), 10. Ion 
(A.S.A. Brașov).

ATLETISM

8. Au- 
Hune- 

(A.S.A. 
Cojan

General-locotenent VA
SILE ȘLICARIU, preșe
dintele F. R. Caiac-Ca- 
noe : „In ceea ce pri
vește sportul padelei și 
pagaei m-ar bucura, în 
primul rind, dacă vom 
reuși să realizăm ceea ce 
ne-am propus in urmă 
cu cîteva luni. La ședin
ța de analiză a biroului 
federal, după Jocurile 
Olimpice de la Montreal, 
ne-am propus : găsirea 
celor mai bune măsuri 
și mijloace pentru conti
nua dezvoltare a acestui 
sport, pentru tot mai pu
ternica sa afirmare in
ternațională, prin lărgi
rea ariei de selecție și 
de practicare a caiacului 
și canoei, înființarea de 
noi secții și întărirea ce
lor existente, creșterea 
numărului secțiilor de 
performanță de nivel in
ternațional, îmbunătăți
rea metodicii antrena
mentului, creșterea nu-

mărului de 
îmbunătățirea 
tarea bazei 
dezvoltarea caiacului 
canoei in sportul școlar 
etc. Pentru a reuși este 
necesar ca toți cei ce lu
crează in acest domeniu
— afirmația este vala
bilă, ■ de altfel, pentru 
toate disciplinele sportive
— să privească sportul 
ca pe un lucru extrem 
de serios, intrucît, la ni
velul său maxim de 
practicare, prin rezultate, 
el poate mulțumi sau nu 
o masă uriașă de 
meni. Este nevoie de en
tuziasm, de cinste, 
tenacitate, de 
de o sumă de 
tați din partea 
re activează 
pentru a dovedi ci tră
iesc și pentru sport. Alt
fel nu se poate ține pa
sul cu nivelul de azi 
al performanțelor mon
diale".

specialiști, 
și dezvol- 
materiale, 

și

oa-

de 
caracter, 

alte cali
celor ca- 
in sport

...UN TITLU DE CAMPION MONDIAL 
UNIVERSITAR

1. GHEORGHE MEGELEA 
(Steaua), 2. Ilie
(Farul Constanta), 
gentina Menis 
București), 4. Natalia Mă- 
rășescu (Steaua), 5. Corne
lia Popa (Dinamo Bucu
rești), 6. Carol Corbu (Stea
ua). “ ' ' "
'Steagul . .
Mariana Suman (C.A. Ro
man), 9. Valeria Ștefănescu 
(Dinamo București), 10. E- 
Iena Vintilă (Dinamo Bucu
rești).

Floroiu
3. Ar- 

(Dinamo

I

7. Gheorghe Cefan 
roșu Brașov). 8.

...Constanța, 916/61076...
— Alo, Iliuță ?
— Da, Floroiu la te

lefon.
— Am vrea să ne spui 

ce-ți dorești pentru 1977. 
Pe plan sportiv și „ex
tra".

— După anul olimpic 
bun, de care sint mulțu
mit — putea să fie și 
mai bun, acum îmi dau 
seama că la Montreal 
n-am fost chiar atit de 
departe de o medalie la 
10 000 ml — aș vrea ca 
sezonul viitor să-mi adu
că un titlu de campion 
mondial universitar. In 
aceeași probă, 10 000 m, 
în care mă simt cel mai 
bine. Voi încerca, desi-

șigur,- să îmbunătățesc 
recordurile naționale, atit 
la 5 000 cit și la 10 OdO m.

— Și maratonul ?
— Deocamdată, nu. A- 

nul trecut a fost mai 
mult o problemă de am
biție, am vrut să arăt că 
Floroiu poate fi • și un 
bun maratonist. După 
sezonul ’77 mă voi gîndi 
serios și la această pro
bă, la care voi alerga, 
probabil, în 1978, la 
campionatele europene 
de la Praga.

— Și în afara stadio
nului ?

— O notă mare la e- 
xamenul de absolvire a 
Facultății de Educație 
Fizică, la vară.

BOXERII ROMÂNI, DIN NOU, LA ÎNĂLȚIME!

BASCHET

ION POPA, antrenor 
emerit, coordonator al 
lotului de box : „Per
formanța realizată la 
Jocurile Olimpice de la 
Montreal ne obligă să 
ne păstrăm poziția frun
tașă pe care o ocupăm 
in ierarhia boxului in
ternațional. In acest an, 
reprezentanții sportului 
cu mănuși din țara noas
tră vor fi prezenți la 
startul campionatelor 
ropene de la Halle, 
resc ca unul sau doi 
xeri români să fie 
nou prezenți pe cea 
înaltă treaptă a podiu
mului de premiere, 
gindesc

eu- 
Do- 
bo- 
din 
mai

Mă 
la Simion Cuțov.

1. COSTEL CERNAT 
Steaua), 2. Ileana Gugiu 
Rapid), 3. Dan Niculescu 
Dinamo București), 4. Vasile 
opa (Dinamo București), 

i. Liliana Duțu (I.E.F.S.), 6. 
Iheorghe Oczelak (Steaua), 
. Mariana Andreescu (Ra- 
>id), 8. Gheorghe Novac
Dinamo București). 9. Ma

ria Simionescu (I.E.F.S.), 10. 
Florin Ermurache (Lie. 1 
București).

2. ION 
ședințe 
Dolj :

BOX

1. SIMION CUTOV (Di
namo București), 2. Mircea 
Simon (Dinamo București), 

Alec Năstac (Steaua), 4. 
Costică Daflnoiu (Box Club 
Brăila), 5. Nicolae Șeitan 
(Litoral Mangalia). 6. Nită 
lobu (Box Club Brăila), 7. 
Calistrat Cutov (Dinamo 
București), 8. Faredin Ibra
him (Farul Constanta). 9. 
Dumitru Cipere (Metalul 
Drobeta Tr. Severin), 10. 
Vasile Didea (Dinamo Bucu
rești).

CAIAC-CANOE

3.

1. VASILE DÎBA (Dina
mo București), 2. Gheorghe 
Danilov — Gheorghe Simio- 
nov (Steaua), 4. Policarp Ma- 
lihin — Larion Serghei 
(Steaua), 6. Nastasia Nichi- 
tov — Agafia Orlov (Steaua), 
8. Nicușor Eșeanu (Steaua), 
Nicolae Simionenco (Dinamo 
București), Vasile Simiocen- 
co (Steaua). Mihai Zatiu 
(Dinamo București).

rilor noștri sportivi. O 
serie de sportivi doljeni 
s-au impus in confruntă
rile din țară și chiar pe 
arena internațională. 
Vrem ca încă din acest 
an — primul din ciclul 
olimpic care se încheie 
in 1980, la Moscova — 
contribuția noastră la pa
trimoniul sportiv al 
României să fie mult 
mai substanțială. Vom fa
ce totul ca sportivii din 
județul nostru să-și ri-

TINERII BOBERI, BIATLONISTI SI SCHIORI 
TREBUIE SĂ SE AFIRME

dice măiestria sportivă, 
astfel ca in delegația ță
rii, participantă la vii
toarea ediție a Jocurilor 
Olimpice, ei să fie pre
zenți in număr cit mai 
mare. Și nu ne gîndim 
numai la simpla lor par
ticipare ! Dorim din toa
tă inima — și vom 
măsurile necesare — 
in rindul 
României 
Moscova 
gur, unii 
printre fruntași, 
prezenți și sportivi 
județul Dolj. Pentru în
deplinirea acestui dezi- 

. derat avem toate condi
țiile : tineri dotați, teh
nicieni pricepuți, o bază 
materială corespunzătoa
re și un substanțial spri
jin din partea organelor 
locale de partid și de 
stat".

lua 
ca 

reprezentanților 
la J.O. de la 

dip care, desi- 
se vor clasa 

să fie
din

Prof. PETRE FOCȘE- 
NEANU, secretarul ge
neral al F. R. Schi — 
bob, ne-a declarat : „A- 
flindu-se in primul an al 
ciclului de pregătire in 
vederea Jocurilor Olim
pice de la Lake Placid, 
sezonul 1977 oferă ele
mentelor tinere promo
vate în loturile naționale 
prilejul de a demonstra 
seriozitate, ambiție, do
rință >de afirmare, ceea 
ce ar însemna, de fapt, 
Completarea talentului și 
crearea premiselor obți
nerii unor rezultate bune 
la Olimpiada de peste

Ocean. In aceste condi
ții, in actualul sezon aș
teptăm ca boberii, biat- 
loniștii și schiorii să 
confirme încrederea a- 
cordată prin selecționa
rea lor în reprezentati
vele țării și să realizeze 
performanțe înalte in
tr-un viitor cit mai apro
piat. In sfirșit, mai tre
buie să amintesc de 
campionatele europene 
de bob care vor fi găz
duite, in luna februarie^ 
de pirtia din Sinaia, 
pentru a căror reușită 
organizatorică vom face 
tot ce este posibil".

DIN BRONZ, AUR...
IOAN POP 

al sportului la 
din echipa de sabie 
României, medaliată 
bronz la J.O. de 
Montreal) : „Sint 
vins că rezultatele 
brerilor români în anul 
1976 n-au fost întîmplă- 
toare. Și dacă ne reamin
tim că în partida decisi
vă cu formația U.R.S.S., 
multiplă campioană o- 
limpică și mondială, ma
re favorită a probei la 
Montreal, am pierdut 
doar la tușaveraj, avem 
motive să sperăm că ti
nerețea, talentul și dă
ruirea sabrerilor români 
vor putea să transforme, 
în acest an, „bron
zul" în „aur". Deși locul

(maestru 
scrimă, 

a 
cu 
la 

con- 
sa-

la Mircea Simon sau la 
Faredin Ibrahim, dar și 
la ceilalți reprezentanți 
ai noștri. Deoarece a- 
ceasta va fi ultima ediție 

aneCl^areatm7 vn^mni CRISTINA BAIne Za care rria voi pioz __
ocupa de pregătirea lo-

‘ tutui, 
mea 
să-mi 
de antrenor 
naționale cu 
cit mai frumos, 
formanțele 
obținute de boxerii noș
tri în întrecerea conti
nentală trebuie repetate I 
Vom face totul pentru a 
realiza acest obiectiv".

4 pe care l-am obținut 
in finala probei olimpice 
individuale constituie cea 
mai bună performanță a 
carierei mele, sper, do
resc din toată inima, să 
urc, în anii ce vin, pe 
podiumul marilor compe
tiții, campionate mondia
le — și de ce nu ? — la 
Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Sint conștient 
de faptul că nu pot aspi
ra la o asemenea perfor
manță decit muncind 
foarte intens. Îmi doresc, 
de asemenea, să iau cu 
succes examenele în ca
drul Facultății de filozo
fie din Cluj-Napoca, al 
cărui student sint-, iar 
in căsnicie să am numai 
motive de bucurie".

OBIECTIVUL NOSTRU - TREI POZIȚII 
ÎN FINALELE „EUROPENELOR"

înainte de ieșirea 
la pensie, 
închei

vreau 
activitatea 

al echipei 
un succes 

Per- 
remarcabile

MM MULȚI SPORTIVI DOLJENI
IN RINDUL FRUNTAȘILOR

RINDERU, pre- 
al C.J.E.F.S. 

„Doresc ca în
noul an să trăim mai in
tens satisfacția unor per
formanței bune ale tine-

CRISTINA BALABAN 
i (an- 

trenoare a lotului repre
zentativ de înot) : „Îno
tătoarele pe care le pre
gătesc și-au propus să 
ajungă pe blocstarturile 
piscinei olimpice din 
Moscova, în 1980 și pre
gătirea lor a început în
că din 
în 1977, primul an 
noul ciclu 
biectivul 
constituie 
europene 
competiție care poate să 
aducă o primă afirmare 
a tinerelor noastre per
formere. Carmen ~ 
ciu (in special), 
Groza-Miclă ș și 
feta de 4>.100 m

luna octombrie, 
din 

olimpic, o- 
principal îl 
campionatele 

din Suedia,

Buna- 
Anca 

șta- 
mixt,

care au încheiat sezonul 
’76 în rindul primelor 10 
performere ale continen
tului, au șanse evidente 
de a ajunge în finale și 
de a se clasa pe locuri 
fruntașe. Pentru aceasta 
ele vor trebui însă să 
înoate 100 m spate (Bu- 
naciu) în 1:04,5 (1:05,9
in 1976) și 100 m delfin 
(Miclăuș) in 1:03,5 (1:04,8 
în 1976). Cit privește șta
feta mixtă — acesteia îi 
este necesar un progres 
de 6—7 secunde, pe de
plin realizabil dacă 
din cele 
(Hoțescu, 
Prass) va 
cest an 
100 m“.

una 
trei brasiste 
Anastasescu, 

ajunge în a- 
la 1:16,0 pe

INSTANTANEE IN NOAPTEA DE
(Urmare din pag. 1)

Singura seară fără gimnastică 
dintr-un an întreg a lotului olim
pic al României a luat sfîrșit re
pede. Deși avea consemn să nu 
culeagă declarații, reporterul n-a 
rezistat. De Revelion poate fi 
scuzat...

Radu TIMOFTE

PRINTRE SPORTIVII 
DE PE LITORAL

Prilej de bucurii și pentru spor
tivii constănțeni. Revelionul a fost 
sărbătorit cu multă veselie, cu an
gajamente pentru anul competițio- 
nal 1977. Sportivi din Constanța, 
s-au reunit în noaptea de cumpă
nă dintre ani. O serie de fotbaliști

Fotbalistul Bologan de la Corvinul și Cassai de la Sportul studențesc 
cu soțiile, au „jucat" pe teren neutru la Băile Felix...

ACASĂ LA CAMPIONII 
GALĂȚENI

în noaptea de revelion sunam la 
ușa apartamentului 23 de pe bd. 
Republicii 75 din Galați, la locuin
ța cunoscutului popicar Iosif Tis- 
mănar. Ne așteaptă o surpriză plă
cută : printre invitații familiei Tis- 
mănar se afla și prietenul cel mai 
bun al lui Iosif, colegul său de 
club Ilie Băiaș. Cele două familii 
au hotărît să întîmpine împreună 
noul an. Discuția, punctată cu un 
pahar de Cotești, s-a înfiripat re
pede, și a alunecat, firește, pe 
tema sportului preferat, popice
le, care a adus celor doi spor
tivi gălățeni atîtea satisfacții in 
1976 : cîștigarea titlului mondial la 
perechi, a finalei „Cupei campio
nilor europeni" și, pentru a patra 
oară consecutiv, titlul de campioa
nă a țării obținut de echipa Con
structorul Galați. Un bilanț deose
bit de bogat, sărbătorit așa cum 
se cuvine, în noaptea de revelion. 
(Telemac SIRIOPOL — coresp.)

de la F.C. Constanța, printre care 
Ion Budur și Ion Petcu, au avut 
invitați și, de la alte echipe : Au
rel Rădulescu (de la Sportul stu
dențesc) și Ion Moldovan (Dinamo 
București). Președintele clubului 
constănțean, Constantin Mareș, ne 
spunea că speră ca formația con- 
stănțeană să aibă în ’77 o compor
tare bună și să-și îmbunătățească 
poziția în clasamentul Diviziei A.

O parte dintre voleibalistele de 
la Farul s-au întîlnit la fosta lor 
colegă de fechipâ, Viorica Luci, în 
prezent jucătoare la Chimpex Con
stanța, o echipă tînără, cu mari 
șanse de promovare în Divizia A, 
Numeroși atleți, în frunte cu Ilie 
Floroiu, frații Costache și Lilian 
Smeu au sărbătorit sosirea lui ’77 
în mijlocul uteciștilor, reuniți la 
Palatul sporturilor. Veselia și buna 
dispoziție au domnit peste tot. 
(Cornel POPA — coresp.)
REVELIONUL MUREȘENILOR

La Tg. Mureș, printre sportivii 
care au petrecut împreună noaptea 
de revelion se numărau și cîțiva

fotbaliști de la A.S.A., ca Vasile 
Pîslaru, Iuliu Hajnal, Arpad Fa- 
zekas, Nicolae Nagy, Petre Varodi 
și alții, cu familiile șl prietenii.

Medaliatul olimpic, luptătorul de 
categoria grea la libere, Ladislau 
Simon, împreună cu un grup de 14 
tineri și-au ales ca loc de petre
cere a ultimei nopți a anului o ca
bană de munte, Sălard, de lingă 
Toplița. Și-au luat cu ei și usten
sile sportive, schiuri și săniuțe și 
în prima zi a anului 1977 s-au dis
trat pe pîrtiile și derdelușurile de 
aci, acoperite cu un strat de ză
padă de aproape un metru. (Ion 
PAUȘ — coresp.)

LA CABANA ROTBAV, 
CU ELEVII ȘCOLII SPORTIVE 2 

BUCUREȘTI
La Cabana Rotbav din Făgăraș, 

revelionul sportiv a fost pregătit 
cu grijă. Aici și-au petrecut vacan
ța 80 de elevi ai Școlii sportive 2 
din București, din secțiile de hand
bal, tenis de cîmp și fotbal.

Revelionul a început cu un pro
log mult gustat de elevi — crosul 
taberei —organizat în ziua de 30 
decembrie, pe patru categorii de 
vîrstă. Cîștigătorii au fost premiați, 
firește, în noaptea de 31, cînd — 
printre atractivele puncte ale pro
gramului cultural-artistic — a fi
gurat șl festivitatea de premiere. 
Dintre „artiști" notăm numele 
handbalistei Vasilica Dobre — o 
recitatoare de .mare sensibilitate. 
De succes s-a bucurat și corul de... 
junioare II, dirijat de antrenorul 
Grigore Niță. Muzica ușoară, mu
zica populară, glumele și dansul 
au fost presărate cu numeroase 
toasturi închinate succeselor din a- 
nul trecut, ca și celor din Noul an. 
în dimineața zilei de 2 ianuarie, 
sportivii și-au reluat pregătirile in 
vederea noilor confruntări.

„LA MULȚI ANI I" 
PE TOATE LUNGIMILE 

DE UNDA...
La cumpăna dintre ani. în lo

cuințele sportivilor radioamatori a 
fost transmis și recepționat un 
singur mesaj : „LA MULȚI ANI!" 
Tradiționala urare a străbătut pă- 
mîntul pe toate lungimile de undă, 
cărțile de confirmare (QSL-urile) 
simbolizînd cupa ridicată în cins
tea noilor izbînzi sportive.

Pe diferite frecvențe de voioșie 
au putut fi recepționați zeci și zeci 
de sportivi radioamatori. Am reți
nut indicativele Y09ASS — Gheor
ghe Cîmpeanu din Ploiești, cel mai

UN NOU LIDER: „U" BUCUREȘTI

In acțiune Rodica Grigoraș (Confecția), una dintre tinerele jucătoare 
care s-au afirmat puternic in ultima vreme Foto : Dragoș NEAGU

Primul turneu „indoor" din 
actuala ediție a Diviziei A de 
handbal feminin, consumat săp- 
tămîna trecută în Sala sporturi
lor din Pitești, ne-a oferit pri
lejul cîtorva îndemnări îmbucu
rătoare.

Cea dintîi se referă la faptul 
că majoritatea antrenorilor s-au 
decis să arunce în luptă, cu cu
raj, jucătoarele tinere, ținute 
pînă acum în rezervă. Unele 
echipe au fost masiv întinerite, 
printre acestea putînd fi enu
merate Voința Odorhei, Univer
sitatea Iași, Universitatea Cluj-
Napoca și Constructorul Timi
șoara.

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
CLASAMENTUL

1. „U“ BUC. 14 11 1 2 215-172 23
2. ,,U“ Timișoara 14 10 2 2 213-151 22
3. I.E.F.S, 14 10 2 2 182-148 22
4. Confecția 14 8 1 5 167-173 17
5. Progresul 14 6 2 6 176-161 14
6 „U“ Cluj-Np. 14 6 1 7 194-190 13
7. „U“ Iași 14 6 1 7 191-195 13
8. Rapid 14 4 4 6 175-180 12
9. Mureșul Tg. M. 14 5 1 8 191-216 11

10. Constr. Timiș. 14 4 2 8 167-182 10
11 Voința Odorhei 14 2 3 9 149-188 7
12. Textila Buh uși 14 1 2 11 152-216 4

Din numărul mare de tinere 
pe care le-am urmărit în turneul 
piteștean, am reținut prestațiile 
cîtorva în mod special : Delia 
Filip („U“ Cluj-Napoca), Gina 
Mălai (Rapid), Elena Fărăuanu 
(„U“ Iași), Etelka Kajtar (Voin
ța Odorhei), Mariana Ionescu 
(Progresul), Rodica Palici (Con
structorul Timișoara).

Cele mai bune echipe ale tur
neului s-au dovedit a fi Univer
sitatea București (antrenor — 
Marcel Crețu) și I.E.F.S. (Vale- 
riu Gogâltan). Prima dintre ele 
a devenit liderul Diviziei A, ad- 
ministrînd Rapidului, în ultima 
zi a turneului, o lecție severă : 
23—11 (10—5).

Studentele de la „U“ Bucu
rești au dovedit maturitate și, cu 
toate că dispun de un singur 
atu ofensiv, forța de penetrație a 
Simonei Arghir (mereu mare pe 
plan intern !), știu să-1 valorifice 
la maximum, completîndu-I în 
mod fericit cu un sistem defen
siv solid, al cărui principal pi
lon rămîne portarul Marioara 
MUler.

Universitatea Timișoara a ma
nifestat în acest prim turneu de 
sală multe slăbiciuni. Campioa
nele plătesc tribut lipsei de de
cizie și dezorientării în apărare, 
Cînd în fața timișorencelor se 
află echipe dîrze, care aruncă în

REVELION
bun sportiv radioamator al anului 
trecut ; YO2IS — ing. Iulius Șuii 
din Timișoara, cu mii de legături 
radio realizate prin sateliți ; 
YO2AOH — Pavel Oancea, coope
rator in comuna Vîrfurile (Arad); 
YO3RF — ing. Gheorghe Craiu din 
București, participant de un sfert 
de secol la competițiile internațio
nale.

PENTRU SUCCESE 
LA EUROPENELE 

DE JUNIORI I/
La o... aruncătură de piatră de 

Cîmpulung Muscel, intr-un decor 
de poveste, se află cabana Voina. 
Pe timpul vacanței de iarnă a e- 
levilor, acolo și-au stabilit „tabă
ra" cei mai buni atleți juniori din 
țară, speranțele noastre pentru a- 
nii care vin. Vineri seara, în sala 
pavoazată sărbătorește, lingă bra
dul seînteind, glasuri tinere au 
cîntat „Mulți ani trăiască !“, și-au 
urat succes in realizarea viitoarelor 
performanțe ale atletismului nos
tru, ale sportului românesc. Prin-

luptă totul, cum au fost Mu
reșul Tg. Mureș și „U“ Cluj-Na
poca, echipa campioană cedea
ză... puncte !

Exponenta celui mai modern 
joc din campionat rămîne, de 
departe, formația I.E.F.S.

în sfîrșit, o ultimă constatare 
cu caracter general : apărările 
au devenit mai atletice, mai a- 
gresive și, deci, mai aproape de 
nivelul cerințelor internaționale.

Horia ALEXANDRESCU

BIROULUI 
EXECUTIV 

AL C.N.E.F.S.
Joi, 30 decembrie 1976, a avut 

loc ședința Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S.

La primul punct al ordinei de 
zi au fost stabilite acțiunile și 
responsabilitățile membrilor Bi
roului Executiv pentru aplicarea 
Programului, privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirii sportivilor români în 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice din anul 1980.

în continuare au fost prezen
tate obiectivele și indicatorii ac
tivității de educație fizică și sport 
pe anul 1977, ai dezvoltării ba
zei tehnico-materiale, cît și sar
cinile principale ale educației 
fizice, sportului de masă și de 
performanță în această perioadă.

Membrii Biroului Executiv au 
ascultat o informare privind sta
diul de elaborare a regulamen
tului Competiției sportive națio
nale „DACIĂDA" și au făcut 
propuneri în vederea definitivă
rii acestui regulament.

A fost prezentată o informare 
despre stilul de muncă al birou
rilor federale și au fost luate 
măsuri de îmbunătățire a acti
vității acestora.

In încheierea ședinței au fost 
rezolvate problemele curente ale 
sfîrșitului de an, 1976.

HANDBALIȘTII ROMÂNI IN PRIMELE TURNEE
INTERNAȚIONALE ALE ANULUI 1977
La cumpăna dintre ani, handba-, 

Iul se înscrie cu competiții deve
nite tradiționale. La startul lor au 
fost prezenți și sportivi români. 
Iată rezultatele :

• în capitala R.D. Germane, 
primele zile ale lui ianuarie sint 
marcate de organizarea unui atrac
tiv turneu-fulger de handbal. La 
actuala ediție au luat parte forma
țiile orașelor București (selecțio
nata universitară), Budapesta. Ber
lin, Magdeburg și selecționata re
giunii Berlin. în primele două me
ciuri handbaliștii noștri au obținut 
tot atîtea victorii : 18—11 cu se
lecționata regiunii Berlin și 15—12 
cu Magdeburg. Turneul continuă.

• în Berlinul occidental s-a în
cheiat un turneu-fulger în care o 
selecționată alcătuită din jucători 
ai cluburilor Steaua și Dinamo s-a 
clasat pe locul secund, după se

lecționata Moscovei, în care au e- 
voluat majoritatea componenților 
reprezentativei sovietice. Handba
liștii români au Învins echipa 
Reykjavik cu 14—9 (8—3) și o se
lecționată din Berlinul occidental 
cu 12—6 (6—4) și au pierdut par
tida cu formația orașului Moscova 
6—11 (4—5). Clasament final : 1. 
Moscova 6 p ; 2. București 4 p : 3. 
Reykjavik 2 p (11—10 CU Berlinul 
occidental) ; 4. Berlinul occiden
tal 0 p.

• La Rostock a început un tur
neu masculin pentru echipe de 
club. Iată primele rezultate : Em- 
por Rostock — Stadion Copenhaga 
20—17 (9—6), Wybrzezse Gdansk — 
Empor Rostock 18—15 (7—9), H.C. 
Minaur Baia Mare — Wybrzezse 
Gdansk 23—17 (11—6) ; cel mai 
bun jucător al echipei române: 
loan Palko, 11 goluri.

Vn cămin fericit: săritoarea în înălțime Cornelia Popa, soțul el, 
baschetbalistul Vasile Popa și mezinul familiei

tre cei care s-au gîndit și la par
ticiparea la al patrulea campionat 
european de juniori, din vară, de 
la Donețk, s-au aflat Eugenia Ba
ciu, Minodora Pluteanu, Georgcta 
Girbea, Sorin Rizea, Margareta 
Fodor, de la care se așteaptă re
zultate pe măsura talentului, a po

sibilităților lor, a condițiilor de 
pregătire de care se bucură.

La mulți ani și succese cit mal 
multe, le-au urat și antrenorii Ni
colae Mărășescu, Ion Moroiu, Ion 
Tămășanu ș.a., ca și grupurile de 
turiști venite la Voina pentru a- 
ceastă sărbătoare.
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• La M. Ciuc și la București, 
meciuri In cadrul Diviziei A i

tra- 
cu

co-

Din primele zile ale lui 1977, 
agenda competițională a hoche
iului este deosebit de bogată, 
înainte de a vorbi, însă, despre 
ce va fi, să facem loc unei știri 
referitoare la o competiție care 
s-a disputat în ultimele zile ale 
anului trecut. Este vorba de 
diționala competiție dotată 
„Cupa 30 Decembrie".

După cum ne informează
respondentul nostru V. Pașcanu, 
la actuala ediție au participat 
formațiile S.C. Miercurea Ciuc 
(organizatoare), Z.P.A. Preșov 
(Cehoslovacia), Unirea Sf. Gheor- 
ghe și Șc. sportivă Miercurea 
Ciuc. Confirmînd pronosticurile 
și manifestînd o formă bună, 
promițătoare în preajma reluării 
campionatului, divizionara A S.C. 
Miercurea Ciuc a cîștigat trofeul, 
ocupînd neînvinsă primul loc. 
Finala a avut două manșe, în 
ambele victoria revenind forma
ției locale : S.C. Miercurea Ciuc — 
Z.P.A. Preșov 9—4 (1—2, 1—2, 
7—0) și 4—2 (0—1, 3—1, 1—0). 
Cel mai eficace jucător a fost 
fundașul Antal, care în cele două 
partide a înscris 7 goluri. Alte 
rezultate: Z.P.A. — Unirea Sf. 
Gheorghe 11—3 (5—2, 3—1, 3—0), 
S.C. Miercurea Ciuc — Unirea 
Sf. Gheorghe 11—5.

★
îfteepe la Ploiești o 
a interesantei între- 

școlilor sportive",

Astăzi va 
x nouă ediție 

ceri „Cupa 
care va prilejui o trecere în re
vistă a „speranțelor" crosei și 
pucului. Deocamdată, participan- 
ții la această 
la „a.b.c.“-ul 
trecerea este 
compuse din 
de maximum 
ei se prezintă 10 formații 
Miercurea Ciuc, ‘ ‘ 
rești, Odorhei, Rădăuți, Suceava, 
Gheorghieni și Cluj-Napoca.

★
La 6 ianuarie va începe la 

Miercurea Ciuc un nou turneu 
al seriei secunde din cadrul Di
viziei A. Competiția este rezer
vată celor 6 echipe clasate pe 
locurile V—X, la ultima ediție a 
„Cupei României". Iată progra
mul din ziua de 6 ianuarie, de 
pe patinoarul din Miercurea 
Ciuc : ora 11 : Unirea Sf. 
Gheorghe — Avîntul Gheorghi
eni ; ora 16 : Agronomia Cluj- 
Napoca — A.S.E. Sportul studen
țesc ; ora 18,30 ; Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc — Tîrnava 
Odorhei.

competiție se află 
acestui sport. în- 
deschisă echipelor 
jucători în vîrstă 
15 ani și la startul 

din 
Galați, Bucu-

„CROSUL ANULUI NOUu

LA CRAIOVA
Peste 1 500 de elevi, studenți 

și tineri din unitățile economice 
ale orașelor Craiova, Băilcști și 
Calafat au participat la „Crosul 
Anului Nou", acțiune inițiată de 
Comitetul județean Dolj al 
U.T.C., Consiliul județean al sin
dicatelor, Inspectoratul școlar 
județean, Consiliul județean al 
organizației pionierilor și 
C.J.E.F.S., la întreceri asistînd 
peste 5 000 de spectatori.

I
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
1
1

REPREZENTATIVE
Activitatea loturilor reprezentative în prima ju

mătate a anului 1977 este intensă, atît pe planul 
intîlnirilor amicale, cit și pe acela al competițiilor 
oficiale in care 3 dintre aceste loturi sînt anga-

jate : preliminariile C.M. și Campionatul balcanic 
(echipa A), campionatul european (reprezentativa 
de tineret — 21 ani) și preliminariile U.E.F.A. (Io
tul de juniori).

ani) și preliminariile U.E.F.A. (îo-

Iată programul jocurilor echipelor reprezentative, 
acestui an:definitivat

23
6

16
27

8

martie, 
aprilie, 
aprilie, 
aprilie, 
mai,

pentru sezonul de primăvară
ECHIPA A

ROMÂNIA 
ROMÂNIA 
ROMÂNIA 
ROMÂNIA 
IUGOSLAVIA

al
așa cum a fost Iugoslavia (Campionatul euro

pean).

REPREZENTATIVA DE JUNIORI
— TURCIA
— POLONIA
— SPANIA
— R.D. GERMANA
— ROMÂNIA

(Camp. balcanic).
(meci amical).
(preliminariile C.M.).
(meci amical).
(preliminariile C.M.).

//

ȘTEFAN COVACI

TREBUIE SA PRIVIM
ÎNAINTE!

ECHIPA B
27 aprilie, în deplasare : R.D. 

Germană — România;
REPREZENTATIVA DE TINERET 

(21 ANI)
23 martie, în deplasare : Tur

cia — România (Campionatul

6 aprilie, în deplasa- 
România (meci

balcanic) ; 
re : Polonia 
amical) ; 16 aprilie, în deplasare: 
Spania — România (Campiona
tul european) ; 27 aprilie, în
deplasare : R. D. Germană — 
România (meci amical) ; 8 mai, 
pe teren propriu : România —

28 ianuarie — 2 februarie : 
turneu în Turcia ; 8 martie, pe 
teren propriu : România — Tur
cia (meci amical) ; 13 martie, pe 
teren propriu : România — Un
garia (meci amical) ; 20 martie, 
pe teren propriu: România — 
Iugoslavia (preliminariile Tur
neului U.E.F.A.) ; 3 aprilie, în 
deplasare : Iugoslavia — Româ
nia (preliminariile U.E.F.A.) ; 23 
aprilie, în deplasare: R.D. Ger
mană — România (meci ami
cal).

■
-..'3 ■

In ajunul consfătuirii organizate de f. r. f

w

i PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII ANTRENORILOR,

i
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

re

i.

CONDIȚIE A PERFORMANȚEI j icepreședintele F.R.F., Ștefan Covaci, an
trenorul echipelor reprezentative, cu Dudu 

Georgescu, golgeterul Europei în 1975

acum, 
foarte 
inter-

fotba-

I 
I I
I
I 
I

Tradiționala consfătuire a an
trenorilor divizionari care începe 
miine, la Snagov. in organizarea 
F.R.F., trebuie să constituie un 
moment important pe linia unei 
cit mai depline reconsiderări, în 
viitorul apropiat, a pregătirii an
trenorilor, un îndemn la o muncă 
de cea mai bună calitate, 
la startul unui an nou și 
bogat in obligații pe plan 
național.

In aria de manifestare a
lului de performanță, antrenoru
lui îi revine un rol de primă 
importanță, el fiind — așa cum 
se obișnuiește a se spune — fi
gura centrală a procesului in- 
structiv-educativ. Chemat să des
copere talente și apoi să le mo
deleze în spiritul întrecerii spor
tive, antrenorului de fotbal îi re
vine, în același timp, obligația 
de onoare ca, în calitatea sa de 
pedagog, să-și aducă o importan
tă contribuție Ia formarea unor 
adevărate caractere, a unor oa
meni cu adevărat noi.

A realiza însă un asemenea 
deziderat, pe care l-am consi
derat întotdeauna scopul major 
al activității antrenorilor de toa
te categoriile, dar în primul, rin d4 
a celor divizionari, presupune ca 
înșiși aceștia, angajați nemijlo-t 
cit în munca grea, dar și fru
moasă, de instruire și educație a 
generațiilor de fotbaliști, să facă 
dovada unor reale calități mo- 
ral-profesionale, să fie pilde 
demne de urmat pentru toți 
componenții echipelor lor.

Vorbind, în fond, despre profi
lul antrenorului de fotbal în ca
drul mișcării sportive din țara 
noastră, considerăm necesar a 
reaminti — și cu acest prilej — 
ceea ce de fapt i se pretinde în

toate împrejurările tehnicianului- 
pedagog, omului pe umerii că
ruia apasă răspunderea valori
ficării cit mai depline, la nive
lul competițional intern și inter
național, a potențialului colectiv 
încredințat. Concret, antrenorului ■ 
de fotbal, în accepțiunea actuală 
a acestei noțiuni și în ideea în
deplinirii cu succes a sarcinilor 
care rezultă din exercitarea pro
fesiunii sale, i se pretind : un 
nivel ridicat de cunoștințe ge
nerale și de specialitate, putere 
și dragoste de muncă, echilibru 
psihic și tact pedagogic, opti
mism și exigență, simțul răspun
derii și al echității, al ordinei, 
disciplinei și respectului reci
proc. Un sumum de calități, 
așadar, care pot oferi în prac
tică garanția unei activități va
loroase în conținut și eficiente 
pe planul întrecerii sportive. Un 
complex de cerințe definind, în 
ansamblul lor, condiția antreno
rului de fotbal, așa cum 
sugerează de 
piele acelora 
de-a lungul 
nostru, atît 
manțelor obținute cît și 
duitej moral-petățepești: 
culescu, I. Oană; Tr.' Tdhes'cU,’ V. 
Stănescu, N Dumitrescu, N. 
Proca, I. Reinhardt, C. Cemăia- 
nu ș.a.

Din multitudinea unor aseme
nea cerințe, definitorii pentru 
profesia de antrenor de fotbal, 
reținem totuși — pentru semnifi
cația sa în cadrul activității de 
performanță — pe aceea privind 
necesitatea unei permanente 
perfecționări a pregătirii gene
rale și de specialitate. Ne în
deamnă a face acest lucru însăși 
situația existentă în fotbalul

ne-o 
altfel toate exem- 
care s-au 
anilor, în 
pe planul

realizat, 
fotbalul 
perfor
ai con- 
A. Ni-

nostru, nivelul de exprimare al 
acestuia, considerat — pe drept 
— a fi la o cotă necorespunză
toare aspirațiilor noastre și con
dițiilor asigurate pentru o afir
mare reală 
nai. Pentru 
nostru bate 
sul pe Ioc, 
rește, fără 
ciențelor din domeniul pregătirii 
antrenorilor, inerției multora 
dintre aceștia în ceea ce priveș
te îndeplinirea unor obligații de 
instruire, față de ei înșiși în 
primul rînd. Plecînd de la ideea 
că numai un antrenor bine pre
gătit poate pregăti, bine Ia rîn- 
dul său, o echipă, considerăm 
necesar a reaminti și cu acest 
prilej că una din principalele 
îndatoriri ale corpului de tehni
cieni divizionari ai fotbalului 
nostru este aceea de a se perfec
ționa continuu, de a-și concen
tra toate eforturile în scopul în
sușirii unor temeinice cunoștințe 
teoretice și practice, punînd în 
aplicare cele mai noi și mai efi
ciente metode și mijloace de 
pregătire sportivă, grație cărora 
procesul dezvoltării soccerului 
românesc să devină o realitate, 
temeiul unor performanțe de va
loare. ----

pe plan internațio- 
că, dacă fotbalul 

de multă vreme pa- 
acest lucru se dato- 
îndoială, și insufi-

TURNEUL ECHIPEI

PETROLUL PLOIEȘTI
ÎN ITALIA

despre
i anu-

1977-ANUL MARILOR RĂSPUNDERI
(Urmare din pag. 1)

masă obiectivele n-au fost înde
plinite potrivit rolului important 
pe care educația fizică și sportul 
sînt chemate să-l îndeplinească în 
etapa actuală de dezvoltare multi
laterală a patriei noastre socialiste.

Este, se înțelege, necesar ca în 
noul an mișcarea sportivă să cu
noască noi si tot mai înalte cote de 
dezvoltare și afirmare, să aplice in 
viață, in mod exemplar, cu efi
ciență sporită, prevederile Hotări- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie 1973, indicațiile secretaru
lui general ai partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cuprinse 
în Mesajul adresat participanților 
Ia Conferința pe țară a mișcării 
sportive și în Cuvîntarea rostită 
la festivitatea conferirii unor înalte 
distincții sportivilor care au repre
zentat cu cinste și demnitate Româ
nia la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. IN REALIZAREA A- 
CESTUI OBIECTIV FUNDAMEN
TAL. MIȘCAREA SPORTIVA DIS
PUNE DE UN VAST $1 COM
PLEX PROGRAM. DE O EXCEP
ȚIONALĂ ÎNSEMNĂTATE TEO
RETICA ȘI PRACTICĂ. ELABO
RAT DIN INIȚIATIVA TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI, RECENT, APROBAT DE CO
MITETUL POLITIC EXECUTIV 
AT P P AT PUR

Potrivit „PROGRAMULUI PRI
VIND DEZVOLTAREA ACTIVI
TĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT PE PERIOADA 1976—1980 
ȘI PREGĂTIREA SPORTIVILOR 
ROMANI IN VEDEREA PAR
TICIPĂRII LA 
LIMPICE DIN 
liul Național pentru 
Fizică și Sport, împreună 
rii cu atribuții în acest 
va trebui să acționeze — la toate 
nivelurile mișcării sportive —pen
tru a determina îmbunătățirea sub
stanțială a activității sportive dc 
masă $i de performanță, ridicarea 
acesteia la nivelul exigențelor ăez-j 
voltării societății noastre, asigura
rea tuturor condițiilor ca poporul 
român, tineretul patriei, să crească 
cit mai sănătos și viguros nentru 
a fi capabil să-și îndeplinească cu 
succes rolul istoric de constructor 
al socialismului și comunismului.

Aceasta presupune o muncă mai 
Intensă, pasiune, dăruire deplină 
și responsabilitate crescută din 
partea întregului activ al mișcării 
sportive. înțelegerea profundă a 
conținutului politic, social si edu
cativ al obiectivelor stabilite de 
documentele de partid.

In acest an va trebui să asigu
răm o largă dezvoltare a educației 
fizice — verigă fundamentală a 
mișcării sportive, componentă inse
parabilă a educației comuniste — 
Si sportului de masă, care trebuie 
să se situeze în prim-planul pre
ocupărilor C.N.E.F.S. și ale celor-

VEDEREA 
JOCURILE O- 
1980“, Consi- 

Educație 
cu facto- 
domeniu.

lalți factori cu atribuții. O altă 
direcție principală de acțiune pen
tru întregul activ al mișcării spor
tive o constituie ridicarea nivelu
lui general al mișcării- sportive de 
performanță, în vederea promovă
rii pe scară largă a talentelor și 
pentru reprezentarea cu demnita
te a sportului românesc în arena 
internațională. Pentru realizarea 
acestor obiective va trebui să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru 
ca aportul tuturor unităților de 
performantă — la nivelul cluburi
lor, județelor, federațiilor, loturilor 
reprezentative — să crească cores
punzător cerințelor $1 condițiilor 
create. Va trebui, de asemenea, să 
crească contribuția tuturor ramuri
lor sportive la ridicarea nivelului 
performanțelor, să nu mai fie în- 
tîlnite situațiile in care, de ani de 
zile, sportivii și activiștii unor dis
cipline se complac în mediocritate, 
căutînd fel de fel de justificări, în 
timp ce la alte sporturi se mun
cește cu abnegație si răspundere, 
în ordine si disciplină, cu mari e- 
forturi, obținindu-se, firește, re
zultate și succese de prestigiu. In 
această ordine de idei, apreciem 
că trebuie să crească contribuția 
cercetării științifice și a medicinii 
sportive, ale cărei reușite să fie, 
însă, mai bine valorificate In ca
drul cluburilor și loturilor repre
zentative.

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
de dezvoltare actuală si de per
spectivă, va trebui ca, începind cu 
ediția inaugurală, „DACIADA”, am
plă competiție de masă și de per
formanță, inițiată din indicația to
varășului NICOLAE CEAUSESCU 
— să cunoască un succes deplin, 
in toate etapele de desfășurare, in 
toate județele, in toate unitățile 
mișcării sportive.

Indicatorii și parametrii stabiliți 
urmăresc nu numai dezvoltarea 
tuturor domeniilor din activitatea 
sportivă ci și realizarea integrală 
a fundamentului etic si moral al 
rezultatelor obținute, integrarea or
ganică a educației fizice și sportu
lui in ansamblul muncii educative, 
a ordinei și disciplinei, contribuția 
crescută a acestor activități de in
teres național la formarea multi
laterală a omului societății socia
liste, la procesul de educare comu
nistă a tineretului, a maselor largi 
de oameni ai muncii. De aceea, în 
spiritul programului adoptat de 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste. în anul 1977 va 
trebui să se acționeze cu toată fer
mitatea, pentru ridicarea nivelului 
întregii activități educative desfă
șurată In rîndul sportivilor, an
trenorilor, arbitrilor, al tuturor ca
drelor din mișcarea sportivă, pen
tru dezvoltarea responsabilității și 
disciplinei în muncă, promovarea 
spiritului de etică și echitate so
cialistă, crearea unei puternice o- 
pinii împotriva manifestărilor care

contravin normelor de conduită ce
tățenească, vieții sportive, in fa
milie și societate. In întreagă a- 
ceaslă activitate, va trebui să ne 
străduim mai mult pentru a înde
plini înaltele cerințe formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care arăta : „.'..principalul trebuie 
să—1 constituie preocuparea de a 
angaja în această activitate între
gul nostru tineret, de a face 
ca în formarea omului nou, 
constructor al socialismului, să 
îmbinăm educația cultural-po- 
litică cu educația fizică, de a for
ma un tineret sănătos atît din 
punct de vedere al concepției po
litice și culturale cît și din punct 
de vedere fizic, să facem ca omul 
să fie cu adevărat 
viitoarei societăți 
care o edificăm în

Intre principalele 
tivitate se înscriu, 
cele referitoare Ia 
drelor necesare mișcării sportive și 
Ia perfecționarea continuă a aces
tora, precum și Ia utilizarea judi
cioasă in dezvoltarea bazei mate
riale a activității de educație fizi
că, a sportului de masă si de per
formanță.

Programul aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
stabilește orientări clare, obiective 
foarte precise și măsuri eficiente 
privind pregătirea sportivilor ro
mâni în vederea participării la 
campionatele mondiale, europene, 
balcanice și lă Jocurile Olimpice, 
de vară și iarnă, din 1980. Munca 
pentru indeplinirea sarcinilor im
portante încredințate de conducerea 
partidului nostru in legătură cu 
participarea României la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice va tre
bui să continue, in acest an, valo- 
rlficind cit mai bine experiențele 
de la Montreal, dar si neajunsuri
le de la J.O. de iarnă de la Ins- 
sbrucfc, asigurînd de pe acum pre
misele cuceririi unui număr mai 
mare de titluri, medalii și puncte, 
pentru afirmarea și mai puternică 
a sportului nostru în arena mon
dială și olimpică, pentru gloria 
sportivă a scumpei noastre țări, 
Republica Socialistă România.

Mulțumind din inimă partidului, 
personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
P.C.R., președinte al R.S.R., pentru 
înaltele aprecieri acordate activită
ții de educație fizică si sport, pen
tru grija părintească cu care în
conjoară, permanent, sportul si 
sportivii patriei noastre dragi, ne 
angajăm, in mod solemn, cu en
tuziasm și fermitate, să transpu
nem în viață în mod exemplar 
prevederile „Programului privind 
dezvoltarea activității de educație 
fizică si sport pe perioada 1976— 
1980 și pregătirea sportivilor ro
mâni în vederea participării la 
Jocurile Olimpice din 1980".

în continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Italia, formația 
Petrolul Ploiești a mal susținut 
trei jocuri. ,

In prima partidă, disputată 
la 28 decembrie. Petrolul a între
cut pe A.S. Fermana (echipă din 
campionatul regional) cu scorul de 
3—1. La 29 decembrie, evoluînd în 
compania formației de Divizia C 
Teramo, ploieștenii au cîștigat cu 
3—0 (1—0) prin golurile marcate 
de FI. Dumitrescu (min. 41), Si- 
maciu (mln. 67) și Ene (min. 74). 
Formația folosită de Petrolul în 
această a doua partidă a fost ur
mătoarea : Constantin — Eparu, 
Negoită, Sotir, Butufei — Simaciu 
(min. 77 Georgescu), N. Florian, 
(min. 53 Gh. Dumitrescu), Fl. Du
mitrescu — Pantea (min. 65 Ene), 
Pisău, State (Minăstire).

în al treilea meci, fotbaliștii plo- 
ieșteni au jucat vineri la Taranto 
în compania formației locale cu a-
celași nume, clasată pe locul 8 în Ș 
Divizia B. Gazdele au obtinut vie-
toria cu 3—1.

al 
pe

omul nou 
comuniste 
România", 
direcții de 
de asemenea, 

asigurarea ca-

ac-

Cu Ștefan Covaci, < 
1976, în perspectiva 
lui care a început. 
REP. : A trecut un 

treceți la pozitiv, ce 
la negativ ?

Ș.C. : La negativ trec 
ficarea pentru turneul 
pic, 1 
bwivuzttu, ytci „v* —«r--
jucătorului de fotbal și dificul
tățile constante legate de faptul 
că antrenorii noștri de club nu 
știu incă să lucreze pentru un 
scop colectiv. Bineînțeles că este 
vorba de niște observ'ații gene
rale. La pozitiv, cred că pot 
trece, după un an, faptul că 
un lot lărgit de fotbaliști în
cepe să înțeleagă principiile 
jocului modern. Totodată, cred 
că am reușit să îmbogățesc ma
terialul nostru metodic prin ci
cluri săptăminale noi, in baza 
principiului că pregătirea fizi
că este o condiție sine qua non 
a fotbalului modern și să for
mulez cele cinci caracteristici 

. ale fotbalului modern.

• Dc la disciplina tactică

an. Ce 
treceți

necali-
.____ , £____  ___  . olim
pic, pierderea Campionatului 
balcanic, nerezolvarea condiției

contextul disci
plinei tactice des
pre care vorbiți ?
Ș.C. : Trebuie să 

mărturisesc că Ma
nea este o încer
care a mea, nereu
șită, pe care am 
făcut-o cu gindul 
la stimularea spi
ritului ofensiv.

REP. : Credeți 
că ați fi putut 
realiza mai riiult 
în anul 1976 ?
Ș.C. : Cu mate

rialul uman actual 
și, cu inerentele 
tatonări pentru gă
sirea unei formații 
stabile, nu. In sea
ra jocului cu O- 
landa, de la Ro- 
bsendal, în deschi
derea meciului 
nostru, am asistat 
la un joc de copii. 
I-am făcut atenți 
pe fotbaliștii noș
tri. Copiii aceia 
jucau foarte mo
dem, fiind foarte 
avansați în proble
mele marcajului, 
în jocul de cap, in 
tehnica deposedă
rii, în... seriozitate. 
Despre un progres 
real in fotbalul

nostru se va putea vorbi abia du
pă ce copiii noștri vor fi e- 
ducați, pentru fotbal, în același 
fel.

REP. : V-ați referit la fap
tul că un lot lărgit de fot
baliști începe să înțeleagă 
principiile jocului modem. 
Care sînt, după dv., aceste 
principii ?

Ș.C. : 1. Jocul cu fundaș cen
tral de acoperire, celălalt fiind 
om de marcaj; 2. Activizarea 
jocului fără minge ; 3. Însuși
rea marcajului in toate varian
tele sale : om la om, in zonă, 
pe tot terenul (adică marcajul 
special), pressing-ul ; 4. Schim
barea de ritm, care s-a văzut 
puțin în meciul de la Praga, cu 
Cehoslovacia ; această schimba
re de ritm trebuie să ajute fi
nalizările ; 5. Însușirea unor 
combinații specifice, bine stu
diate, pe care să le poți declan
șa

la creație, și nu invers...
REP. : Să concretizăm aces

te observații generale, cum 
i.n, le numiți dumneavoastră. De_ 

pildă, necalificarea în tur? 
-%%aieal olimpic. . , S?

Ș.C. : Statistic, aș putea spu
ne că dacă Dumitru ar fi mar
cat lovitura de la 11 metri în 
meciul cu Franța, de la Bucu
rești am fi fost la Montreal. 
Cifrele golaverajului stau măr
turie... Analizînd în profunzime 
cauzele, am putea spune că 
echipa națională nu era pregă
tită pentru revanșa jocului de 
la Blois. Mi-am dat seama acum 
un an că in fotbalul nostru s-a 
crezut că „mexicanii sînt ne
muritori". Datorită acestui fapt, 
au fost neglijate eșaloanele de 
jos.

REP. : Campionatul bal
canic ?

Ș.C. : Statistic, aș putea spune 
că am pierdut de vreo cinci ori 

■ dubla finală balcanică. Prima 
dată, la Tirnovo, pe o greșeală 
a portarului Iordache, la un șut 
de la distanță, iar a doua oară 
la București, cind trei goluri 
înscrise n-au fost suficiente, ele 
fiind anulate de două mari gre
șeli de apărare. Analizind in 
profunzime, ajung la concluzia 
că superficialitatea in apărare 
caracterizează în general echi
pele noastre, într-o vreme cind, 
în fotbal, pe primul plan se 
află disciplina tactică, din care 
se nasc creația și — abia după 
aceea — improvizația. Proble
ma e de fond și presupune un 
mare efort de disciplinare a 
apărătorilor noștri.

REP. : Apropo de fundași. 
Ce părere aveți despre se
lecționarea lui Manea, în

„cind a venit momentul".
„Sînt obligat 
sa iuțesc jocul..."
REP. : Este evident că toa

te aceste principii se con
stituie într-o concepție. Acum 
patru ani, după ce Angelo 
Niculescu părăsea echipa na
țională, în urma acelui 1—1 
de la Helsinki, l-am întrebat 
în cadrul unei discuții pe 
temele generale ale fotbalu- 

i’1’ luF, dacă fotbaliștii'1 noștri" 
pot dezvolta un joc mai ra
pid decit cel pe care l-au 
practicat în perioada 1968— 
1972. Angelo Niculescu a 
răspuns : „Principala calita
te a fotbaliștilor noștri este 

. îndeminarea tehnică, din ca
re se naște posibilitatea de ■ 
a controla jocul, fără avîn- 
turi hazardate. Această in- 
demînare tehnică se imbină 
cu o anume inteligență, care . 
pune probleme adversarului. 
In jocul la angajament di
rect, randamentul este mult 
mai mic, iar un plus de vi
teză înseamnă o și mai mare 
compromitere

, Dumneavoastră 
să iuțiți jocul, 
aveți despre... părerea 
Angelo Niculescu ? Ce păre
re aveți despre iuțirea jo
cului ?

Ș.C. : Angelo Niculescu a 
avut dreptate. Dar eu sint obli
gat să iuțesc jocul, chiar dacă 
viteza dezvoltată depășește une
ori posibilitățile tehnice ale ju
cătorilor. Trebuie să privirii 
înainte ! Mai este și o altă pro
blemă. In cadrul lipsei de ju
cători tehnici, unii fotbaliști se 
simt ei înșiși tentați să joace 
mai repede, ca să-și ascundă 
lipsurile tehnice. Nu e un pa
radox în asta. Cind greșești in' 
viteză, ți se 
vrînd, trebuie 
șt de această 
te că, intr-o 
națională va

a șanselor’. 
ați încercat 

Ce părere 
lui

iartă. Vrind-ne- 
să ținem seama 

tendință. $i poa- 
bună zi, echipa 
reuși să joace

tranșant, așa cum joacă uneori 
Steaua, pe stadionul său. Bine
înțeles că atacul insistent nu 
e totul. Contribuția apărării tre
buie să crească mult in echi
librarea jocului. Altfel se în- 
tîmplă cum s-a întîmplat cu 
bătrinul Lambert, de la Bruges, 
cind a înscris golul care a eli
minat Steaua din C.C.E.

REP. : Ați cerut echipelor 
noastre să joace cu libero. 
Se pare, însă, că la noi în 
țară nu prea există jucători 
capabili să facă ceea ce re
ușește — de pildă — Bec
kenbauer, adică să facă din 
libero un post activ.

Ș.C. : Am cerut acest lucru 
pentru a crește jucători de a- 
ceastă factură. E adevărat că, 
in momentul de față, asemenea 
jucători sînt foarte puțini. M-aș 
gindi la Dinu, care ar putea fi 
un foarte bun libero la Dina
mo, m-aș gindi la Sameș, care 
mi se pare mai potrivit — pen
tru acest, post — decit Sătmă- 
reanu II, dar recunosc că alte 
nume nu pot furniza. Libero-ul, 
însă, ca principiu de discipli
nare tactică, mi se pare o ce
rință obligatorie.

REP. : Ce părere aveți 
despre „ll“-le publicat în 
ziarul „Sportul", în încheie
rea anchetei sale ?

Ș.C. : E 
REP.

devăr, multe aprobări, în 
rîndul jucătorilor și antre
norilor. Probabil că în a- 
ceastă confirmare este și do
rința ca „ll“-le nostru să 
aibă o stabilitate, cu atît mai 
mult cu cît mai sînt 
o sută de zile pînă la 
cu Spania.

Ș.C. : Fără îndoială că 
perioada omogenizării.
Necesitatea
„producției de iotbal“, 
o problema obiectiva

REP. : V-ați referit la co
piii văzuți la Roosendal. Ce 
părere aveți, în calitate de 
vicepreședinte al F.R.F., 
despre problema copiilor ?

Ș.C. : Centrele de juniori $1 
copii nu au dat randamentul 
dorit. Sper pa introducerea fot
balului în școală să-și aducă 
roadele. Sper, de asemenea, ca 
proiectatele școli de fotbal să 
reducă decalajul față de țările 
in care există o „producție de 
fotbhl", care ține seama de fap
tul că spectacolul cel mai popu
lar din lume nu mai poate fi 
susținut cu elevi crescuți la in- 
timplare. Sper, de asemenea, 
pentru că, oricum, vremea vor
belor a trecut, ca organele lo- 
ccțle.^.și^tijwe, mai mult .crea
rea mini-terenurilor de fotbal. 

-In fotbalul nostru exist# ștadi- 
oane, dar nu există terenuri de 
antrenament sau măcar mini- 
terenurl ! Aștept ca autoritățile 
locale să considere ca un punct 
de onoare nu numai inaugura
rea unui stadion, ci și inaugu
rarea unui mic complex de 
patru mini-terenuri de fotbal. 
Abia atunci faptele vor lua lo
cul vorbelor. în sfirșit, sper să 
realizăm ceva in direcția ilu
minării stadioanelor. Jucătorii 
noștri — vreo 20 — joacă trei 
„nocturne" pe an, dar tot lor 
li se cere să se simtă perfect 
aclimatizați în fața lui Bruges, 
a lui Real Madrid sau a lui Mi
lano, la lumina reflectoarelor.

...In încheierea acestui inter
viu, reporterul s-a simțit tentat 
să-l întrebe pe Ștefan Covaci 
asupra șanselor noastre pentru 
Buenos Aires. Dar a' renunțat, 
deoarece a vrut să evite un 
răspuns de rutină. Să sperăm 
că „lotul lărgit de fotbaliști a 
început să-și însușească prin
cipiile jocului modern" și că 
acest lot se va îngusta, pentru 
că e timpul ca 11 jucători să 
prindă forțe noi ÎN CADRUL 
UNEI ECHIPE STABILITE, sub 
privirile a 4 rezerve gata — 
oricînd — să-și scoată treningul 
și să se arunce în focul luptei. 
Ca în atîtea alte rînduri, pro
blema echipei naționale, dincolo 
de aspectele tehnice, este și 
problema unei reale căliri su
fletești.

un „11“ bun.
: A întrunit, într-a-

doar 
jocul
acum

e

loan CHIRILA

la Început de an nou

La început de An Nou, dorințe, gînduri, aspirații... Ca de obicei, prezentăm In 
primul nostru număr din 1977 proiectele personale șl urârile celor care activează in 
domeniul fotbalului : conducători de cluburi, Jucători, antrenori, arbitri.

Prezentindu-le, ne exprimăm — la rindu-ne — urarea ca, aceste dorințe să de
vină fapte pe parcursul anului care începe.

In acest fel, primul care va ciștiga va fi

MIRCEA LUCESCU (Dinamo) : „Ir.tru- 
cit n-am abandonat încă fotbalul, dim
potrivă II voi sluji cu aceeași mare pa
siune la echipa mea de club, mâ pregă
tesc, cu colegii mei, sâ ciștigâm un nou 
titlu de campion pentru clubul care m-a 
consacrat. Reprezentativei naționale, 
urarea sinceră de calificare la turneul 
final al C.M. Pentru aceasta, îl doresc 
antrenorului echipei naționale sâ poată 
dispune d'e un nucleu de jucători, mereu 
același, pe toată durată „campaniei*, 
care să împlinească dezideratul tuturor 
iubitorilor de fotbal din țara noastră. 
Selecționabilil creditați cu îmbrăcarea 
tricoului, național să simtă* marile obli
gații morale, dar sâ II se acorde șl în
credere totală. In sfirșit, 
anul încheiat, di*n motive 
lipsit aproape trei luni 
competițională, le doresc 
rilor o sănătate de fier".

NECULA RADUCANU (Sportul studen
țesc) : „Pășesc In nou! an cu marea do
rință de a deveni fotbalistul nr. ‘ 
lui '77, iar echipa 
unul din primele 
campionatului. Cît 
națională, am să 
forma sportivă să 
vederile selecției".

IOAN REINHARDT (antrenor la F.C.M. 
Reșița) s „Noi, antrenorii divizionari, tre
buie sâ ne îndreptăm in acest an aten
ția și eforturile asupra Intereselor echi
pei naționale. Să pregătim jucătorii la 
cluburi în așa fel îneît aceștia să fie 
gata oricînd sâ reprezinte cu cinste cu
lorile naționalei. Prin promovarea unor 
elemente tinere, doresc să ridic 
calitativ și spectacular al locului 
pe care o pregătesc".

MIRCEA PASCU (vicepreședinte 
bului Jiul) : „Aspirațiile noastre

pentru câ în 
de boa id, am 

dî'n activitatea 
tuturor Jucâto-

______  1 al 
mea sâ_ se claseze_pe
5 locuri la sfîrșltul 
privește locul meu în
fac totul pentru ca 

mâ aducâ din nou în

nivelul 
echipei

al clu-
- .... __ . . __ ___  ______ se în
dreaptă spre o comportare șl mal fru
moasa a echipei de fotbal, în așa fel 
Incit Jiul sâ ocupe cel mai bun loc în 
clasament din întreaga sa carierâ în Dl-

fotbalul 1

vizia A. îmi exprim dorința ca Jiul sâ 
poatâ participa, pervtru a doua oara, în
tr-o competiție europeana inter-cluburi. 
Cu toate câ numârud de spectatori a 
crescut în ultima vreme, dorim ca în 
anul 1977 stadionul sâ devinâ neîncâpă- 
tor și iubitorii fotbalului din Valea Jiu
lui sâ asiste numai la jocuri de calitate. 
Și o ultlmâ dorința : Dumitrache sâ re
vină în echipa reprezentativâ".

OTTO ANDERCO (arbitru in lotul divi
zionar A) :■ ,,Vreau ca anul acesta sâ 
obțin numai calificative bune, care sâ 
cîntâreascâ decisiv atunci cind Colegiul 
central al arbitrilor va desemna pe arbi
trul nr. 1 al anului 1977. Fotbalul româ
nesc sâ obținâ o mare performanța pe 
plan internațional — calificarea la tur- 

“ • • primi-
iar 
fi- 
25 
în 
C.

nevi final al C.M. Alte dorințe : 
rea ecusonului de arbitru F.I.F.A., 
în calitate de profesor de educație 

elevi din cei 
Scolii generale 
juniori la F.

(vicepreședintei.

zicâ aș vrea ca 3—4 
diin clasa de fotbal a 
care lucrez sâ ajungâ 
Olimpia Sa tu Mare".

REMUS CTMPEANU _____ .
clubului „U" Cluj-Napoca) : „Deși e- 
chipa noastrâ a avut un start neconvin- 
gâtor, dorim ca ea sâ-și continue cu suc
ces cursa revenirii în prima divizie. Fot
balului românesc îi doresc ca anul 1977 
sâ-l aducâ acea fortificare de care are 
nevoie acel cadru organizatoric și acele 
reglementari atît de necesare obținerii 
marii performanțe. Echipei naționale — 
sâ joace în 1978 pe marile stadioane ale 
Argentinei".

ION PANAlT (fost internațional) : „Sper 
câ~ anul 1977 ne va aduce satisfacția 
clădirii unei echipe naționale puternice, 
alcătuită din jucători tineri și ambițioși, 
care sâ lupte pînâ la ultima picătură de 
energie în fiecare meci și sâ obținâ ca
lificarea pentru turneul final al C.M. din 
Argentina. Mai sper ca fosta mea echipa, 
Jiul, sâ-mi aducâ bucuria ocupării unul 
loc fruntaș în clasament, prin evoluții 
de bun nivel**.

MARIAN RADU II (F. C. Argeș) : „tn 
1977 oț vrea sâ am un an foarte bun 
cu F. C. Argeș, pentru care mâ val stră
dui sâ marches cît mai multe goluri și 
sâ-l ajung din urmâ, dacă va fi posi
bil, pe Dudu Georgescu. Aș vrea, apoi, 
să jac din nou in echipa națională și 
să contribui Io viitoarele succese ale „tri
colorilor* în preliminariile C.M.".

ROMEO STÎNCAN (arbitru) : „Am con
vingerea câ in anul acesta voi avea oca
zia să asist Ic un reviriment, pe toate 
planurile, al fotbalului românesc. Prin 
comportamentul meu. doresc să contri
bui la 
bitrll, 
există 
acasă 
adică .. ... __ .____  ... _  _ .
in partidele care ni se încredințează. Do- 
resc echipei naționale un an al succe
selor de răsunet, care sâ-l ofere califica
rea la C.M. din Argentina”.

consolidarea arbitrajului. Noi, ar- 
trebuie sâ fim convinși câ nu 

nici o diferențâ între locurile de 
și cele disputate în deplasare, 
sâ fim cit se poate de obiectivi

Recordul de meciuri. jucate in 
Divizia A — 354 — deținut de clu
jeanul Adam va rămine inatacabil 
și in 1977 ! Afirrpăm aceasta de
oarece Deleanu și Antonescu, care 
au ajuns la 309 și, respectiv, 
meciuri, nu vor putea. în acest 
să doboare acest record.

Dar iată clasamentul la zi 
măgurilor jucate în Divizia .. .

Adam 354. R. Cîmpeanu 328, Le- 
reter 327, I. Jenei 315. Deleanu 
309, Antonescu 308, Anca 306, Pes- 
caru 301. Pahonțu 298, Sătmăreanu 
I 296. R. Nunweiller. Dobrin si Po- 
joni 295, Greavu 294. M. Constan- 
tinescu 292, Năsturescu și Vigu 
290, Capaș 287, Axente 286, N. Na- 
ghi 285, I. Nunweiller 279. Domide 
278, Tr. Georgescu 275, Petschov- 
schi 274, E. Jenei și M. Dridea 
273, Bone si Oblemenco 272, Ozon 
și Cornel Dinu 270 etc.

308 
ân,
al 

A :

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

24 DECEMBRIE 1976
Napoca și Elena Nițescu din București.

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 5 
variante 10% a 36.227 lei ; cat. 2 : 9,15 
a 4.847 lei ; cat. 3 : 14,50 a 3.059 lei ; 
cat. 4 : 12,90 a 3.438 lei ; cat. 5 : 66,55 
a 666 lei ; cat. 6 : 150,55 a 295 lei.

extragerea a n-a : Categoria 
B : 5 variante 10% a 7.131 lei ; cat. C : 6,75 a 5.282 lei ; cat, D : 15,10 a 
3.513 lei ; cat. E : 61,70 a 578 lei ; cat. F : 140,85 a 243 lei ; cat. X : 1.724,60 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 59.427 lei.
Ctștlgurlle de categoria 1 ' au revenit' următorilor particlpanțl : Roza 

Nagy din Arad, Dumitru Boțea din 
Săpoca — Buzău ; Ion Mărcuș dto 
Timișoara, Gheorghe Tarău din Cluj-

S-AU PUS IN V1NZABE BILETELE PENTRU MAREA TRAGERE 
. EXTRAORDINARA PRONOEXPRES A ANULUI NOU 1

NUMERELE EXTRASE tA TRAGE
REA EXTRAORDINARA LOTO A 
REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 

1977 :
DE CIȘTIGURI 5FOND GENERAL6.069.561 lei.

Extragerea I : 76 81 51 ; Extragerea 
58 83 69 73 71 64 89 ; Extragerea a 
IlI-a : 3 12 2 60 75 27 56 36 67 68 ; Ex
tragerea a IV-a : 42 5J. 38 62 55 30 73 57 8 69 ; Extragerea a V-a : 84 2 12 
14 5 85 90 68 10 50 ; Extragerea a Vl-a : 49 72 41 40 64 51 16 31 54 89 ; 
Extragerea a Vil-a : 1 89 36 22 ; Extragerea a VIII-a : 13 11 75 6.



SPORTIVI RflMĂM
ÎN ÎNTRECERI INTEMȚIONAlf

1

I 
I
i

„TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI"

SELECȚIONATELE DE HOCHEI
ALE ROMÂNIEI Șl ITALIEI NEÎNVINSE 

® In derbyul competiției : România — Italia 3-3 @ Tinerii 
hocheiști italieni învingători in meciul cu Elveția @ Echipa 

României victorie la limită in fața Bulgariei (5-4)
La Bolzano și în alte localități 

din Alpii Italiei, au continuat 
jocurile din cadrul „Turneului ce
lor 6 națiuni" la hochei. După 
cum se știe, această întrecere este 
rezervată formațiilor reprezentative 
de juniori, ultima ei ediție fiind 
cîștigată de selecționata țării noas
tre. La actuala ediție, juniorii ro
mâni au in primele meciuri vic-

S-A ÎNCHEIAT 
„CUPA CARPAȚI" 

LA TENIS
BRAȘOV (prin telefon). In Sala 

sporturilor din localitate s-au în
cheiat întrecerile celei de-a Vil-a 
ediții a „Cupei Carpați" la tenis, 
competiție organizată de C.J.E.F.S. 
Brașov. în ultima confruntare a 
seniorilor unul dintre componenții 
lotului reprezentativ al tării, Tra
ian Marcu, l-a întrecut în două 
seturi (6—3, 6—4) pe Octavian Vîl- 
cioiu. Intr-un alt meci, deosebit 
de atractiv, Iosif Kerekeș a dispus 
eu 6—4. 5—7. 7—6 de Octavian Vîl- 
doiu. Meritul pentru fazele fru
moase de tenis revine, însă, deo
potrivă, ambilor jucători. Traian 
Marcu, alături de junioara Came
lia Chiriac și de juniorul Florin 
Oprea, sînt cîștigătorii acestei e- 
diții a competiției.

Cîteva dintre rezultatele ultime
lor confruntări. Juniori : Florin O- 
prea — Jaost Saelens- (Belgia) 
6—2, 6—3 ; Andrei Țăranu — Tom 
Manigart (Belgia) 6—1, 6—2 ; Eric 
Cloet (Belgia) — Florin Borzea 
5—7, 6—2, 7—5 ; Florin Oprea — 
Florin Borzea 6—4, 6—4; junioare: 
Camelia Chiriac — Anne Vuylsteke 
(Belgia) 6—1. 6—2 ; Roxana Coci- 
șiu — Katrien Tourlamain (Bel
gia) 6—3, 7—6 ; Anne Vuylsteke 
— Tineke Manigart (Belgia) 6—4, 
2—6, 6—1 ; Camelia Chiriac — Ti
neke Manigart 6—2, 6—4.

Carol GRUIA — coresp.

„CUPA NAȚIUNILOR" 
LA BOB-2

La Konigssee (R.F.G.) a avut 
loc competiția internațională de 
bob pentru 2 persoane, dotată 
cu „Cupa Națiunilor". întrece
rea, la care s-au aliniat 30 de 
echipaje din 8 tari, a fost cîști
gată de cuplul Gaisreiter—Oertel 
(R.F.G.) în 3:33,41 (4 manșe), 
urmat de Schăerer, Benz (Elve
ția) — 3 :34,37 și Resch, Barfuss 
(R.F.G.) — 3 :34,40.

torii în fața selecționatelor Aus
triei (11—3) și Ungariei (9—2).

în ajunul Anului Nou s-a dispu
tat o nouă etapă, în care a fost 
programat și derbyul disputei, 
meciul dintre echipele României 
și Italiei. Partida a avut loc pe 
patinoarul din Bolzano în pre
zența a numeroși spectatori și s-a 
încheiat nedecis : 3—3 (1—0, 0—2, 
2—1). La Brunnico. s-au consu
mat alte două jocuri : Elveția — 
Austria 12—3 și Ungaria — Bulga
ria 7—3.

Penultima etapă a turneului a 
furnizat o primă surpriză, prin di
ferența de scor cu care selecțio
nata Italiei a învins pe cea a 
Elveției : 8—4. In același timp, la 
Ortisei, tinerii hocheiști români au 
învins, pe merit și poate mai ușor 
decît o arată scorul final, repre
zentativa Bulgariei cu 5—4. iar Un
garia a cîștigat în fața Austriei 
cu 4—2.

în urma acestor rezultate, pe 
primele două locuri în clasament 
se află, la egalitate de puncte, se
lecționatele României și Italiei. 
Ambele au totalizat 7 puncte și 
sînt urmate de Elveția, cu 6 puncte, 
în ultima etapă a întrecerii, echipa 
României întîlnește pe cea a El
veției.

PATINAJ VITEZĂ

VASILE COROȘ — 
ÎNVINGĂTOR LA BUDAPESTA

După evoluțiile remarcabile pe 
pista artificială de la Alma Ata, 
patinatori de viteză din țara noas
tră au participat, recent, la un con
curs de sprint, desfășurat pe pa
tinoarul artificial din Budapesta. 
Confirmîndu-și valoarea, studentul 
bucureștean Vasile Coroș a domi- ‘ 
nat întrecerile. El a reușit să se 
claseze pe primul loc în ambele 
probe: 500 m — 1. V. Coroș (I.E.F.S. 
București) 41,94, 2. F. Simo (Volan 
Budapesta) 43,92, 3. A. Ciobanu 
(I.E.F.S. București) 44,14; 1000 m — 
1. V. Coroș 1:29,28, 2. F. Simo 
1:31,34, 3. J. Lang (V.M.K. Buda
pesta) 1:32,51. Clasamentul gene
ral : 1. V. Coroș, 2. F. Simo. 3. J. 
Lang, 4. A. Ciobanu.

Se cuvine să mai subliniem 
comportarea alergătorilor Gheor- 
ghe Varga. Roxana Salade, Gheor- 
ghe Dumitrescu (I.E.F.S. Bucu
rești), Lazar Laszlo și Laura Da- 
radics (S.C.M. Ciuc) care au ob
ținut rezultate mulțumitoare ’oen- 
tru acest început de sezon, ultima 
sportivă reușind să realizeze un 
nou record la categoria copii 1, 
în proba de 500 m cu 50,96 (v.r. 
52,50 îi aparținea).

BOXERI ROMÂNI - FRUNTAȘI 
ÎN CLASAMENTELE EUROPENE

MtîNCHEN. (Agerpres). — 
Comisia de box de pe lingă 
A.I.P.S. (Asociația internațională 
a presei sportive) a întocmit tra
diționalele clasamente pe catego
rii de greutate ale celor mai buni 
boxeri din lume și Europa. în 
clasamentul european, pe primul

loc la categoriile semiușoară și 
grea figurează doi pugiliști ro
mâni, SIMION CUȚOV și MIR
CEA SIMON. în clasamentul 
mondial, Simion Cuțov și Mircea 
Simon au fost trecuți pe locul 
2, iar mijlociul Alee Năstac o- 
cupă locul 4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
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Jochen Danneberg (R.D. Germani) conduce în „Turneul celor 4 tram
buline", după victoria detașată de la Garmisch Partenkirchen 

Telefoto : A.P.—AGERPRES

J. Danneberg, lider după 2 probe 
in „Turneul celor 4 trambuline"

La cea de-a 25-a ediție a com
petiției internaționale „Turneul 
celor patru trambuline", un verita
bil campionat mondial al săritori
lor cu schiurile, participă 65 de 
sportivi.

Programul competiției prevedea : 
la 30 decembrie — concurs la 
Oberstdorf (recordul trambulinei — 
110 m, deținut de Hans-Georg As- 
chenbach din R.D. Germană și de 
austriacul Toni Innauer) ; 1 ianua
rie 1977 — concurs la Garmisch- 
Partenkirchen (97 m, cehoslovacul 
Jiri Raska) ; 4 ianuarie — concurs 
la Innsbruck (104 m, Toni Innau
er) ; 6 ianuarie — concurs la Bis- 
chofshofen (108 m, Toni Innauer).

Primul concurs, disputat la O- 
berstdorf, a fost cîștigat de aus
triacul Toni Innauer, cu 255,6 
puncte (săriturile sale, au măsurat 
104',5 și 109,5 m). Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Jochen Danne
berg (R.D. Germană) — 253,7
puncte și Walter Steiner (Elveția) 
— 252,3 puncte.

In cel de-al doilea concurs pro
gramat la Garmisch Partenkirchen 
(R.F. Germania), _yictoria a reve
nit lui Jochen 
Germană), care 
puncte (sărituri de 93,5 m și 94 
m), urmat de Toni Innauer (Aus
tria) — 222,3 puncte și Harald
Duschek (R.D. Germană) — 220,1 
puncte.

De remarcat că în cursul antre
namentelor oficiale, Harald Dus
chek (R.D. Germană), cu 99 m și

Serghei Saicik (U.R.S.S.) cu 98,5 
m, au doborît recordul trambulinei 
deținut .din anul 1971 de către ce
hoslovacul Jiri Raska cu perfor
manța de 97 m.

în clasamentul general al com
petiției, după două probe, conduce 
Jochen Danneberg — 488,9 puncte, 
urmat de Toni Innauer — 477,9 
puncte.

Al treilea concurs se va disputa 
marți, 4 ianuarie, pe trambulina 
olimpică de la Innsbruck.

3

Danneberg (R.D. 
a totalizat 235.2

BOGATA ACTIVITATE
HOCHEISTICA

In campionatul mondial de tine
ret : U.R.S.S. — Finlanda 10—6 
(3—0, 3—2, 4—4), Canada — S.U.A. 
8—2 (3—2. 2—0, 3—0), Suedia —• 
R.F.G. 5—0 (1—0, 4—0, 0—0), Ceho
slovacia — Polonia 9—0 (3—0, 2—0, 
4—0), Suedia — Polonia 6—5 (2—1,
1— 3. 3—1), Canada — R.F.G. 9—1 
(2—1, 2—0, 5—0), U.R.S.S. —S.U.A. 
15—5 (6—1, 6—1, 3—3), Finlanda — 
Cehoslovacia 3—2 (0—1, 3—1, 0—0)! 
în clasament conduce neînvinsă 
selecționata Uniunii Sovietice — 
12 p, urmată de Canada 11 p, Fin
landa 8 p, Cehoslovacia 7 p, Sue
dia 6 p. S.U.A. 3 p, R.F.G. 2 p 
și Polonia 1 p.

Două selecționate din Europa se 
află in turneu în Canada și S.U.A. 
O reprezentativă a cluburilor din 
Uniunea Sovietică a evoluat la 
Houston (Texas) în compania e- 
chipei locale Aeros (liga WHA) 
de care a dispus cu scorul de 10—1 
(1—1, 8—0, 1—0). în primul meci, 
jucătorii sovietici au învins la Co
lorado Springs echipa Universității 
Michigan cu 11—4 (4—1, 3—0, 4^-3). 
In localitatea Barrie (Ontario) e- 
chipa orașului Praga a învins de 
două ori formația locală Flyers (li
ga a 11-a) cu 3-—2 (0—0, 1—1, 2-—1) 
și 8—2 (4—1, 2—2, 2—0).

Competiții amicale. „Cupa Spen
gler" (Elveția) a fost cîștigată de 
selecționata secundă a U.R.S.S., ur
mată de Cehoslovacia B și Elvețis 
— 4 p, Finlanda și Japonia — 2 p. 
In ultimul meci : U.R.S.S. B — 
Cehoslovacia B 4—1 (1—1, 1—0,
2— 0). „Cupa Ahearne" (Suedia) a 
revenit echipei AIK Stockholm cu 
8 p, urmată de Dinamo Moscova 
6 p. în ultimul joc : AIK Stock
holm — Dinamo Moscova 
(3—4, 3—2, 2—0).

VOCAȚIA TINERETULUI
La fiecare început de an Cuba sărbătorește un eveniment 

de deosebită însemnătate in istoria sa: Ziua eliberării. In 
cei 18 ani care au trecut de ia 1 ianuarie 1959 oamenii 
muncii din Cuba au obținut importante succese în edificarea 

^societății socialiste. Din bilanțul acestei perioade nu lipsesc 
înfăptuirile pe planul sportului. Toți ne amintim de frumoa
sele performanțe ale sportivilor cubanezi Ia Jocurile Olimpice 
și la multe alte competiții internaționale.

AGENȚIA TASS FELICITĂ
PE NADIA COMANECI

Cu prilejul desemnării ei drept 
cea mai bună sportivă a lumii 
pe anul 1976 în ancheta organi
zată de agenția TASS, redacția 
„Informații sportive" a acestei 
agenții i-a adresat Nadiei Co- 
măneci, triplă campioană olim
pică la J.O. de la Montreal, ur
mătoarea telegramă : „Dragă Na
dia, redacția „Informații sporti
ve" a agenției TASS vă felicită

AGENDA SĂPTĂMÎNII
SCHI

3—6

3— 9
4— 6

5—8
6

6—8

7

7—9

»-9

8—11

8—12

9

9—16

HANDBAL

TENIS 
SCHI

POLO 
FOTBAL

TENIS DE 
MASA 
FOTBAL

SCHI

AUTO

SCHI

HANDBAL

In „Cupa mondială", slalom (I), la Oberstau
fen (R.F.G.).Turneul echipei universitare a României, la 
Magdeburg șl Schwerin (R.D.G.)
Turneu internațional, la Melbourne (Australia) „Turneul celor 4 trambuline", la Innsbruck 
Bischofshofen (Austria).
Turneu internațional. în Berlinul Occidental 
în preliminariile C.M. (zona asiatică) : Irak

ale Angliei,
asiatică) : Arabia

călduros pentru victoria dv. în 
ancheta de Anul Nou a agenției 
TASS : comentatorii sportivi ai 
agențiilor de presă v-au recu
noscut ca cea mai bună sportivă 
a lumii, pe baza rezultatelor ob
ținute în anul 1976. Vă dorim 
noi succese în sport și la învă
țătură. Vom fi bucuroși să a- 
vem prilejul să vă înminăm 
premiul acordat de agenția 
TASS. Rezultatele anchetei au 
fost publicate in ziarele din 28 
decembrie. Interviul dv. cu co
respondentul TASS a fost publi
cat în ziarul „Komsomolskaia 
Pravda" din 23 decembrie. Co
lectivul redacției sportive, a a- 
genției TASS".

după revoluție, 
cu toții că sport

ALBERTO JUANTORENA

Cîteva „recuerdos" (amin
tiri) dintr-un periplu cuba
nez. Toate converg către unul 
din obiectivele revoluției: 
cuprinderea întregului tineret 
în mișcarea sportivă.

„Pledoaria pentru mișcare, 
pentru exercițiu fizic — ne 
mărturisea Miguel Noy, învă
țător într-o școală din estul 
Havanei — nu mai are azi, 
firește, incandescența primi
lor ani de 
Astăzi știm

înseamnă cultură, iar prin 
cultură îți păstrezi liberta
tea". Apoi, căutînd să accen
tueze : „Esture claro ?“ (Am 
fost limpede ?)

Nu întîmplător am locali
zat acest moment în Havana- 

| est. Reprezintă un cartier nou 
caPitalei cubaneze. Un car-

tier al muncitorilor, cu pre
dilecție. Mai mult: un veri
tabil complex arhitectural, 
cu blocuri semețe, multe din
tre ele cu peste 10 etaje și, 
lucru frapant, cu spații verzi, 
cit vezi cu ochii, în toate di
recțiile, pentru sport. O în
trebăm pe Hermina Garcia, o 
elevă de 10 ani, care ne-a 
uimit prin ușurința alergării, 
de ce îi place atletismul. A 
scos dintr-un caiet o fotogra
fie și ne-a răspuns: „Fiindcă 
vreau să ajung ca ea „Ea" 
— fiind Alejandra Herrera, 
una dintre cele mai cunos
cute atlete de performanță 
din Cuba liberă.

Spații imense pentru prac
ticarea sportului pot fi întîl- 
nite, la Havana, în toate car
tierele sau chiar în vecină
tatea marilor artere de cir
culație — El Paseo, Avenida 
de Rancho Boyero, 20 de 
Mayo, în zona Prado, artera 
de promenadă a marelui o- 
raș. Sute și sute de copii de 
vîrstă școlară pot fi remar
cați incarnînd în jocurile lor 
eroi îndrăgiți ai sportului, at- 
leți de anvergura Miguelinei 
Cobian sau a lui Alberto 
Juantorena, pe voleibalista 
„Mamita" (Mercedes Perez), 
mari jucători de baseball sau 
pugiliști de talia lui Angelo 
Milian sau Teofilo Stevenson 
Copiii te cuceresc prin mo
dul aproape grav în care a- 
bordează întrecerea sportivă, 
timp de o oră sau două pe 
zi. Abia după ce șî-au schim
bat ținuta sportivă cu cea o- 
bișnuită redevin ei înșiși, cîn- 
tă, mai ales cîntă, cu o în
suflețire cuceritoare.

Sportul reprezintă o coor
donată a vieții tineretului stu
dios (practic, al întregului ti
neret, deoarece studiul — a- 
lături de muncă — constituie 
o trăsătură comună tuturor 
tinerilor) pretutindeni în ța
ră, în provincii (Las Villas, 
Camagiiey, Matanzas, Pinar 
del Rio ș.a.). Cultivată de în
vățători, setea de cunoaștere 
a fenomenului sportiv, dorin
ța vie de întrecere pe sta
dion sau în arenă se mani
festă la nivelul tuturor tine
rilor.

Tiberiu STAMA

Și

în preliminariile C.M. (zona
Siria
Campionatele internaționale
ManchesterIn preliminariile C.M.
Saudltă — iranIn „Cupa mondială",
(R.F.G.).
Concurs Internațional 
nordică, la Leningrad
In „Cupa Europei", slalom și slalom uriaș (f), 
la Les Gets (Franța)
In „Cupa mondială", coborîre șl slalom uriaș 
(m), la Garmisch Partenkirchen (R.F.G.) 
„Triunghiularul săritorilor", la Marlbor (Iugo
slavia), Villach (Austria) și Tarvisio (Italia) 
„Marele Premiu al Argentinei" (f. i), la Buenos 
Aires.
In „Cupa Europei", coborîre și slalom uriaș (m), la Morzine Avoriaz (Franța)
C.M. universitar, în Polonia

la
(zona
slalom (f), la Pfronten 
de fond șl combinată

La juniori

ROMANIA - SUEDIA 2-1
In turneul de juniori de la Tel 

Aviv, selecționata României a în
vins cu 2—1 (2—0) formația Sue
diei, prin golurile marcate de Ște
fan Popa și Constantin Ignat, res
pectiv Lennart Wilsson.

In alte partide, Grecia a dispus 
cu 3—1 (1—0) de Elveția, iar Da
nemarca a învins Suedia cu 2—1 
(1-0).

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

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

ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL
Lucrurile încep să se lămurească 

în preliminariile C. M. de fotbal 
1978 (zona Amerlcii Centrale și a 
Caraibilor) : la 31 decembrie anul 
trecut, pe teren neutru, în al trei
lea meci, la Ciudad de Panama, 
Haiti — Cuba 2—0 (0—0). Primele 
două partide se terminaseră nede- 
cise (1—1. 1—1). Astfel, reprezen
tativa Haiti se califică alături de 
cea a Surinamului (grupa a 3-a),' 
Mexic și Canada (grupa 1), Guate
mala și El Salvador (grupa a 2-a).

Cele 6 echipe vor lua parte la un 
turneu final al zonei, câștigătoarea 
califieîndu-se pentru competiția 
din Argentina.

• La Abidjan, în preliminariile 
C. M. de juniori : Coasta de Fildeș 
R. A. Egipt 1—0 (1—0). Returul, la 
5 ianuarie, la Cairo.

DE PRETUTINDENI

MARILE COMPETIȚII ALE SEZONULUI 
SPORTIV INTERNATIONAL AL ANULUI 1977
Anul 1977 marchează începutul unul nou ciclu olim

pic, cel care leagă Innsbruckul de Lake Placid și 
Montrealul de Moscova. Ca de fiecare dată, în ase
menea ocazii, calendarul competițiilor internaționale 
cunoaște o puternică efervescență, dupij anul dominat, 
aproape exclusiv, de întrecerile Jocurilor Olimpice. 
Numeroase campionate mondiale, europene, alte com
petiții continentale, Jocuri Balcanice, zeci și zeci de

meciuri bilaterale și alte nenumărate competiții indi
viduale vor oferi multiple posibilități de rodare a nou- » 
lui val de sportivi candidați pentru viitoarele Jocuri 
Olimpice și vor adăuga, desigur, noi trese sportivilor 
consacrați. lată, în cele ce urmează, lista unora din
tre marile competiții internaționale din 1977 la care 
vor fi prezenți și sportivi români.

CAMPIONATE MONDIALE
HANDBAL (universitar), băr

bați — în Polonia 9—16 ianuarie
BOB (2 și 4 persoane) — în El

veția, la St. Moritz 29 ianuarie — 
6 februarie

PATINAJ VITEZA (poliatlon), 
juniori — în R. F. Germania, la 
Inzell 19—20 februarie

BIATLON, seniori și tineret — 
în Norvegia, la Vingrom 23—27 
februarie

HANDBAL, junioare — în Ro
mânia, la București, Ploiești și 
Brașov 18—25 martie

TENIS DE MASA — în An
glia, la Birmingham 26 martie — 
4 aprilie

SCRIMA, tineret — în Austria, 
la Viena 7i—ll aprilie

MOTOCICLISM (dirt-track), 
preliminarii — în Italia, la Ci- 
vitta Nova 24 aprilie

HANDBAL, tineret — în Sue
dia, 10—20 aprilie

HOCHEI PE GHEAȚA (grupa
A) — în Austria, la Viena 21 a- 
prilie — 9 mai

MOTOCICLISM (dirt-track), 
calificări — în R. F. Germania 
și Ungaria luna mai

LUPTE GRECO-ROMANE și 
LIBERE, juniori — în S.U.A. la 
Las Vegas 11—16 iulie

SCRIMĂ — în Argentina, la 
Buenos Aires 15—25 iulie

CANOTAJ, femei și bărbați — 
în Olanda, la Amsterdam 19—29 
august.

HALTERE, juniori — în Bul
garia 9—17 iulie

CAIAC-CANOE, în Bulgaria, 
la Pancerevo 1—4 septembrie

HALTERE, seniori — în R.F. 
Germania, la Stuttgart 15—24 
septembrie

TIR (trap și skeet) — în Fran
ța, la Antibes 7—21 septembrie

LUPTE GRECO-ROMANE — 
în Suedia, la Goteborg 14—17 oc
tombrie

LUPTE LIBERE — în Elveția, 
la Lausanne 20—23 octombrie

HANDBAL, senioare (grupa B) 
— în R. F. Germania 1—15 de
cembrie

★
Principala competiție polispor

tivă a anului, Universiada se va 
desfășura lâ Sofia între 18 și 26 
august. Sînt prevăzute- întreceri 
la atletism, baschet, gimnastică, 
natație (înot, polo, sărituri), scri
mă, tenis, volei etc.

CAMPIONATE EUROPENE

PATINAJ ARTISTIC — în 
Finlanda, la Helsinki 25—29 ia
nuarie

BOB (2 persoane), tineret — în 
Italia, la Cervinia 13—15 februa
rie
BOB (2-Ț-4), seniori — în Româ

nia, la Sinaia 19—27 februarie
SCRIMA (floretă bărbați) — 

„Cupa Europei" — în Franța, la 
Paris 4—6 martie

SCRIMĂ — (floretă femei) — 
„Cupa Europei" — în Italia, la 
Torino 11—13 martie

ATLETISM (în sală) — în

Spania, la San Sebastian 12—13 
martie

TIR (în sală, aer comprimat)
— în Andora 8—13 februarie

HOCHEI PE GHEAȚĂ (grupa 
A), juniori — în R.F. Germania, 
la Bremerhaven 1—10 aprilie

SCRIMA (spadă) — în R. F. 
Germania, la Heidenheim 16—19 
aprilie

SCRIMA (sabie) — în Ungaria, 
la Budapesta 22—24 aprilie

BASCHET, seniori (grupa B) — 
în Suedia și Finlanda 1—15 mai

GIMNASTICA, femei — în 
Cehoslovacia, la Praga 13—14 
mai

JUDO, seniori — în R. F. Ger
mania, 4—9 mai

POPICE, juniori — în Iugosla
via, la Zagreb 21—28 mai

LUPTE GRECO-ROMANE, se
niori — în Turcia, la Izmir 26— 
28 mai

GIMNASTICA, seniori — în 
U.R.S.S., la Vilnius 28—29 mai

LUPTE LIBERE, seniori — în 
Turcia, la Izmir 29—31 mai

BOX, seniori — în R. D. Ger
mană, la Halle 29 mai — 5 iunie

TIR (talere și skeet) —în An
glia, la Londra 13—25 iunie

MOTOCICLISM (dirt-track), 
juniori — în Polonia, la Gdansk 
19 iunie

HALTERE, juniori — în Bul
garia 9—17 iulie

TENIS DE MASA, juniori — 
în Franța, la Vichy 21—30 iulie

ATLETISM — „Cupa Euro
pei", (grupa B) femei și bărbați
— în Suedia, la Goteborg 6—7

august; finala (grupa A), băr
bați și femei, — în, Finlanda, la 
Helsinki 13—14 august

BASCHET, junioare — in Bul
garia 7—14 august

CAIAC-CANOE, juniori — în 
Franța, la Vichy 5—7 august

NATAȚIE (înot, polo, sărituri), 
seniori — în Suedia, la Goteborg 
13—21 august

VOLEI, tineret — în România 
29 iulie — 9 august

SĂRITURI în apă, juniori — 
„Cupa Europei" — în Olanda, în 
luna august

TENIS DE CÎMP — în Iugo
slavia, la Maribor 1—7 august

ATLETISM, juniori — în 
U.R.S.S., la Donețk 19—21 august

BASCHET (grupa A), seniori 
— în Belgia, la Ostende și Liege 
15—24 septembrie

HALTERE, seniori — în R. F. 
Germania, la Stuttgart 15—24 
septembrie

JUDO, juniori — în R.D. Ger
mană, în luna septembrie

TIR (glonț), seniori — în Elve
ția, la Wintertur 8—12 septem
brie

TIR (glonț), fete și juniori — 
în Portugalia, la Lisabona 23—30 
septembrie

VOLEI, seniori și senioare, în 
Finlanda 25 șeptembrie — 2 oc
tombrie

RUGBY — meciurile echipei 
de seniori din cadrul campiona
tului european : la 24 aprilie,. în 
deplasare, cu Spania , și la 2 mai, 
la București, cu Italia. în toam
nă, cu prilejul viitoarei ediții a 
campionatului, România va întîl- 
ni Franța, în deplasare și Po
lonia, probabil, la București.

★
La aceste competiții se- adaugă 

cele din cadrul cupelor europene 
la baschet, handbal, volei (ediția 
1976—77 și 1977—78) etc.

Campionatul Angliei este în plină desfășurare. In efortul ei de a promova 
spre șefia clasamentului, Manchester City nu a reușit decît un meci nul 
(2—2) cu Tottenham Hotspur. In imagine, Dennis Tucart trece printre 
apărătorii lui Tottenham Telefoto : A.P.—AGERPRES

• Selecționata Ungariei va între
prinde în luna februarie un turneu de 5 jocuri în America de Sud și 
America centrală , (Costa Rlca, Ecua
dor, Argentina șl Peru). In vederea 
acestor meciuri, antrenorul La jos 
Barotl a selecționat un lot de 25 de jucători.
• Asociația ziariștilor de sport din 

Iugoslavia l-a desemnat drept cel mal bun fotbalist Iugoslav în anul 1978 pe Gemal Hadzlabdici (Velez 
Mostar), urmat de Ivan Buljan, (Hajduk Split).
• selecționata Marocului a fost învinsă, la Tanger, de s. C. Anderlecht CU 2—0 (0—0).

CAMPIONATE
ANGLIA : Trei etape în 6 zile !

• CAMPIONATE
ITALIA : Torino a rămas neînvinsă

în campionatul Angliei s-au des
fășurat nu mai puțin de 3 etape 
în 6 zile, iar astăzi are loc o nouă 
rundă ! Dar, din cauza timpului 
nefavorabil, numeroase partide au 
fost aminate. Iată principalele me
ciuri disputate. La 27 decembrie 
(etapa 20) : Liverpool — Stoke 
4—0. Leeds — Manchester City 
0—2, Coventry — Ipswich 1—1. La 
29 decembrie (etapa 21) : Ever
ton — Middlesborough 2—2. Man
chester City — Liverpool 1—1, 
Sunderland — Leeds 0—1. La 1
ianuarie (etapa 22) : Liverpool — 
Sunderland 2—0, Manchester Uni
ted — Aston Villa 2—0; Norwich — 
Leicester 3—2, Tottenham — West 
Ham United 2—1. Iată primele 
clasate :
1. Liverpool
2. Ipswich
3. M. City

23 14 4 5 37—21 32
19 11 6 2 37—18 28
21 9 10 2 28—16 28

în clasamentul golgeterilor con
duce Anty Gray (Aston Villa) cu
21 goluri (trecînd astfel pe locul 
2, în clasamentul golgeterilor eu
ropeni, după Dudu Georgescu —
22 g.), urmat de Derek Hales 
(Derby) cu 18 g.

BOLOGNA, 2 (prin telex, de la 
corespondentul nostru). Etapa a 
11-a a înregistrat numeroase go
luri și unele surprize. Torino a ră
mas neînvinsă, în timp ce Juve 
a cîștigat grație unui autogol a- 
propiindu-se la un punct de li
der. Iată rezultatele și autorii go
lurilor. Cesena — Catanzaro 1—0 
(Da Ponti) ; Fiorentina — Bologna 
3—0 (Caso, Desolati, Bertarelli) ; 
Foggia — Genoa 2—3 (Pruzzo. Da- 
miani, Pruzzo din 11 m pentru 
învingători, respectiv Domenghini 
și Bordon pentru gazde) ; Inter — 
Roma 3—0 (Muraro 3) ; Juventus — 
Perugia 1—0 (Diberni — autogol) ; 
Lazio — Milan 1—2 (Martini pen
tru gazde, respectiv Maldera și 
Calloni) ; Sampdoria — Napoli 
2—2 (Callioni 2 dintre care unul 
din 11 m pentru genovezi, respec
tiv Savoldi din 11 m și Chiarugi 
pentru napolitani) ; Verona — To
rino 0—0.

Primele clasate :
1. Torino 11 9 2 0 21— 3 20
2. Juventus 11 9 1 1 16— 7 19
3. Napoli 11 5 4 2 21—14 14

Cesare TRENTINI

PE SCURT
ATLETISM • Tradiționalul cros de la 

Sao Paulo, din noaptea de Anul Nou, a 
revenit chilianului Edmundo Wdrnke 
Bravo, care a parcurs 8,9 km In 23:50,8. 
Au urmat Franco Fava (Italia) — 24:05,8 
?i Luis Hernandez (Mexic) — 24:09,0. La 
femmin, prima s-a clasat vest-germana 
Christa Wahlensieck — 28:36,2.

BASCHET • Turneul de la Lodz a fost 
cîștigat de formația locala Start, cu 6 p, 
urmata de Zeleznicțar Belgrad —1 5 p 
ICED București — 4 p și Spolem Lodx
— 3 p. Baschetbalist ii bucureșteni au 
pierdut jocurile cu Start (61—30) și Zelez- 
niciar (74—84). Titlul de coșgeter al tur
neului a fost atribuit românalul Dan 
Chircâ • La Praga, în meci decisiv pen
tru ,.Memorialul Doskocil" : Cehoslovacia
— Polonta 107—97. • Finala turneului 
de Anul Nou, la Buenos Aires : Obnas 
Sanitarios — Palmeiros (Brazilia) 78—74,

RUGBY Q Intr-un nou meci, susținut în 
Anglia, echipa Farul Constanța a întil- 
nit formația „Sutton and Epsom". Reali- 
zînd un joc excelent — dupâ aprecierea 
ziarelor britanice — cqmpioana României 
a obținut victoria cu scorul de 24—15.

SCHI • In cadrul „Cupei Mondiale* 
la schi duminica a avut loc la Ebnat 
Kappel (Elveția) o proba masculina de 
slalom uriaș (doua manșe) care a fost 
cîștigațâ de elvețianul Heinl Hemmi. El 
a realizat în cele douâ manșe timpul to
tal de 3:11,22. Pe locurile următoare s-au 
clasat Christian Hemmi (Elveția) — 
3:13,39 și Gustavo Thoeni (Italia) — 
3:14,67.

ȘAH a Trei lideri dupâ 10 runde, în 
C.M. pentru juniori de la Groningen : 
Ftacnik (Cehoslovacia), Diessen (S.U.A) 
?zi i 5°<.g?rs <A^tralia) 7*/a p. Vladimirov 
(U.R.S.S.) are 7 p (1), Șahistul român 
O Foișor totalizează 5l/a p. • La Has
tings, dupâ 3 runde, conduc Smîslov și 
Romanișin cu 2*/2 p, urmați de Tarjan 
și Zvaiq — 2 P-

TENIS o Kerry Melville Reid a cîști
gat finala feminina a turneului de la 
Sydney, .înving înd cu 3—6, 6—2, 6—4 pe 
Dianne Fromholtz. Finala masculina 
Roche — Stockton s-a întrerupt la scorul
6— 3, 2—5. In semifinale : Roche — Vilas
7— 6, 6—2, 6—4 ; Stockton — Tanner 6—2, 
6—4, 6—7, 6—1. Virginia Ruzici a pier
dut în „sferturi" la Renata Tomanova, 
cu 3—6, 6—4, 7—9. ® La Miami Beach, 
John McEnroe și Marisa Kruger au tîș- 
tigat finalele pentru „Orange Bowl".


