
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT, IERI, O VIZITĂ DE LUCRU 

ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA
La acest început de an, oamenii muncii din întreprinderile 
și șantierele vizitate au urat secretarului general al partidului
sănătate, putere de muncă și viafă lungă spre binele țării 

și fericirea intregului popor!
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
luni, 3 ianuarie, o vizită de lucru 
în municipiul Craiova.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, Teodor Coman, 
Vasile Patilineț, precum și de loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

In această primă zi de lucru a 
lui 1977, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit cu colectivele unor mari 
întreprinderi craiovene, în conștiin
ța cărora — ca și a intregului po
por — sînt vii îndemnurile spre noi 
succese pe care secretarul general 
al partidului le-a adresat in Me
sajul de Anul nou, tuturor cetățe
nilor patriei. ,

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a avut drept scop exa
minarea, la fața locului, împreună 
cu cadre de conducere din econo
mie, cu reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, cu 
muncitori și specialiști, a unor pro
bleme de deosebită însemnătate, 
atit pentru dezvoltarea Craiovei, a 
județului, cit și pentru progresul 
economico-social al întregii țări, 
pentru realizarea cu succes a pla
nului pe 1977, a cincinalului re
voluției tehnico-științifice. Oameni
lor muncii din județul Dolj le re
vine mobilizatoarea sarcină de a 
obține in acest an o producție in
dustrială cu circa 14 la sută su
perioară celei din 1976, spor ce 
va fi obținut în cea mai mare par

te pe seama creșterii productivi
tății muncii.

Numeroși oameni ai muncii aflați 
pe platforma industrială din zona 
de est a Craiovei, unde a ate
rizat elicopterul prezidențial, fac 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
călduroasă primire, scandează 
îndelung „Ceaușescu—P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", își expri
mă deosebita bucurie de a-I avea 
din nou în mijlocul lor pe secre
tarul general al partidului.

Coloana oficială se îndreaptă 
spre primul obiectiv al vizitei : lo
cul unde va fi amplasată .între
prinderea de autoturisme de mic 
litraj, rod al colaborării româno- 
franceze. Aici, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini prezintă 
variante de amplasare a noii uni
tăți ce se va construi in coope
rare cu firma franceză „Citroen".

Secretarul general al partidului 
a cerut atit organelor centrale de 
resort, cit și organelor locale de 
partid și de stat, să asigure o 
asemenea desfășurare a lucrărilor 
de construcție și montaj care să 
permită ca pină la finele anului 
1978 să fie realizate aici primele 
autoturisme de mic litraj.

Vizita de lucru continuă la în
treprinderea de tractoare și ma
șini agricole.

In aceeași atmosferă de lucru 
s-a desfășurat vizita la „Electro- 
putere", unde au fost studiate po
sibilitățile și măsurile ce se impun 
pentru ridicarea activității acestei 
importante unități industriale la 
nivelul cerințelor și exigențelor cin

cinalului revoluției tehnico-științi
fice, al progresului neintrerupt al 
economiei naționale.

Vizita de lucru a continuat la 
întreprinderea de utilaj greu, uni
tate concepută la indicația 
secretarului general al partidului, 
unde se realizează în acest an un 
mare volum de investiții.

Ultimul obiectiv al vizitei de lu
cru l-a constituit stația pilot pen
tru realizarea de apartamente din 
elemente spațiale prefabricate din 
beton, unitate a întreprinderii de 
specialitate din Craiova.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în întreprinderi 
și pe șantiere craiovene a fost 
finalizată printr-o serie de măsuri 
concrete, eficace, de natură să 
contribuie la reducerea în conti
nuare a consumurilor de materiale 
și materij primer, la sporirea susți
nută a productivității muncii și la 
organizarea pe baze științifice a 
producției, la asigurarea condițiilor 
pentru darea în funcțiune, la vre
me și la parametrii proiectați, a 
viitoarelor obiective industriale, la 
îndeplinirea sarcinilor pe acest an, 
pe întregul cincinal.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat cu 
simțăminte de profundă dragoste 
și stimă de oamenii muncii craio- 
veni, care și-au exprimat bucuria 
și satisfacția de a-i asculta îndem
nurile mobilizatoare, de a-i putea 
ura, la acest început de an, sănă
tate, multă putere de muncă și 
viață lungă, spre binele țării și 
fericirea intregului nostru popor.

Concursurile de cros, una din formele principale de cuprindere a tineretului în practicarea sportului, vor trebui să fie bine organizate 
și să contribuie astfel în mare măsură, la succesul întrecerilor de masă din cadrul „Daciadei" Foto : Dragoș NEAGU

■IsDACIADA
CEA MAI IMPORTANTĂ COMPETIȚIE 

CU CARACTER NAȚIONAL A SPORTULUI ROMÂNESC

GHEORGHE G1RNIȚA

SUBSTANȚIALĂ ÎNTINERIRE
A LOTULUI DE BIATLON
• Din reprezentativa participantă la J.O. de la Innsbruck 
a rezistat doar Gh. Gîrniță • Șase tineri promovați In lot
• Pregătirea selecționaților va fi asigurată de o nouă conducere 
tehnică • Participarea la C. M. din Norvegia condiționată

te evoluția In concursurile de pină atunci 
După o perioadă de 

vreme • “ w ■
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m pragul debutului în noul sezon competition al interna- 
țional. înainte de a da unele amănunte privind întrecerile 
respective, trebuie să precizăm că din vechea echipă de 
biatlon a țam (mai precis, din lotul care a participat, anul 
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pregătire pe uscat și — în ultima 
pe zapada, lotul reprezentativ de biatlon a ajuns

trecut, la Jocurile Olimpice de 
Ia Innsbruck) doar Gheorghe 
Gîrnjță a „rezistat", în locul ve
chilor componenți ai selecționa
tei naționale fiind promovați 
cîțiva tineri în care se pun

D. STANCULESCU

RESPONSABILITATE COMUNISTA
(Continuare în pag. a 2-a)

Incepînd din acest an se va 
desfășura „Daciada", cea mai 
importantă competiție a spor
tului românesc, care va cuprinde 
mari concursuri polisportive, în 
toate localitățile și marile colec
tivități, și va trebui să deter
mine îmbunătățirea muncii și a 
rezultatelor în toate domeniile 
mișcării noastre sportive.

Cerința organizării unei ase
menea competiții de amploare, 
cu caracter național, s-a înscris, 
după cum ne amintim cu fier
binte recunoștință, printre pre
țioasele indicații cuprinse în 
magistrala Cuvîntare a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU la 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste și a fost pe 
larg subliniată de secretarul 
general al partidului nostru la 
marea sărbătoare a sportului 
românesc, prilejuită de festivi
tatea conferirii unor înalte dis
tincții sportivilor care au re
prezentat cu cinste România 
la Jocurile Olimpice . de la 
Montreal. „Avem în vedere 
— arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — să angajăm în 
această activitate și mișcarea 
noastră sportivă, ca, alături de 
aceste competiții, să organizăm 
competiții sportive naționale, 
adevărate olimpiade — dacă le 
putem numi așa : vom căuta să 
găsim un nume însă românesc 
pentru ele. Aceste competiții să 
se desfășoare la doi ani odată,

așa incit să putem avea o bază 
largă de competiție națională, 
de promovare a celor mai buni 
sportivi. Și intr-adevăr, să an
gajăm întregul nostru tineret în 
aceste competiții !“

In baza acestor indicații și 
pentru îndeplinirea lor exem
plară, „Programul 
voltarea activității

privind dez- 
de educație

obiective în

cu organizațiile cu atribuții, vor 
organiza și alte acțiuni sportive 
locale specifice la diferite ra
muri de sport, precum și între
ceri dotate cu „Cupa Indepen
denței" — în perioada 1—9 mai. 
Toate întrecerile sportive de 
masă vor fi încadrate în com
petiția sportivă națională „Da
ciada".

domeniul sportului de masa• Importante
și fle performanța • Un sistem unitar de organizare
• In program: 28 dc ramuri sportive la ediția dc vara, 
I la cea dc iarna • Primele întreceri, în luna martie!

fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români în vederea partici
pării Ia Jocurile Olimpice din 
1980“, recent aprobat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cuprinde un amplu capi
tol referitor la organizarea com
petiției sportive cu caracter na
țional „Daciada".

Primele întreceri ale „Dacia- 
dei" vor începe în primăvara 
acestui an, urmînd ca finalele 
pe țară să aibă Ioc în 1978.

în afara competițiilor de masă 
prevăzute în calendarul central, 
toate consiliile locale pentru e- 
ducație fizică și sport, împreună

Prin prevederile Programului, 
competiția se organizează în- 
tr-un sistem unitar de către 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, împreună 
cu Uniunea Generală a Sindi
catelor, Comitetul Central al 
U.T.C.. Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști, Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Produc
ție, Ministerul Educației și învă- 
țămîntului, Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul de Interne, 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești.

O sinteză a obiectivelor pe

care trebuie să le realizeze 
această largă întrecere sportivă 
de masă și de performanță arată 
că, începînd cu ediția inaugu
rală, „Daciada" trebuie să-și 
aducă o importantă contribuție 
la îndeplinirea sarcinilor de răs
pundere încredințate de partid 
mișcării noastre sportive.

în această ordine de idei, sub
liniem că „Daciada" va trebui 
să asigure «stimularea și atrage
rea întregului tineret de la orașe 
și sate în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și sportului, 
în vederea întăririi sănătății, 
călirii fizice și creșterii capaci
tății de mutică a acestuia. In 
același timp, competiția națio
nală „Daciada" va constitui un 
mijloc important de depistare a 
talentelor pentru sportul de per
formanță, de îmbunătățire con
tinuă a performanțelor la toate 
ramurile și îndeosebi la cele 
olimpice. Un aport substanțial 
va trebui, de asemenea, să-l 
aducă „Daciada" la legarea mai 
strînsă a sportivilor de mișca
rea sportivă și colectivitățile din 
localitățile în care aceștia tră
iesc și muncesc, precum și la 
sporirea răspunderilor cluburilor 
și asociațiilor față de pregăti
rea lor.

Se înțelege că îndeplinirea 
acestor cerințe presupune, din

(Continuare în pag. a 2-a)

Anul pe care l-am încheiat, primul an al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, a fost încununat, de succese deosebite 
obținute de poporul nostru în toate domeniile activității 

sociale. Aceste realizări, care trezesc în noi înălțătoare sentimente 
de mîndrie patriotică, ilustrează încă o dată justețea politicii ge
nerale a partidului nostru, temeinicia și realismul obiectivelor 
prevăzute in Programul de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. Toate 
aceste realizări sînt mărturia încrederii și abnegației cu care în
treaga națiune participă la transpunerea în fapt a hotârîrilor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R.

Anul în care am pășit pune în fața întregului popor, călăuzit 
de partid, sarcini și obiective de -mare însemnătate și răspundere 
pe calea dezvoltării economiei naționale, a asigurării unei vieți 
mai îmbelșugate, a sporirii gradului de cultură și civilizație, a 
afirmării omului de tip nou al societății noastre. In acest an sînt 
prevăzute importante măsuri menite să ducă la îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al populației. 1977 este, totodată, anul 
unor evenimente de mare însemnătate în viața poporului nostru 
— sărbătorirea Centenarului Independenței, Conferința națională 
a partidului, Congresul cooperativelor agricole de producție, Con
gresul consiliilor oamenilor muncii, festivalul muncii și creației 
„Cîntarea României'1 — evenimente care — așa cum sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Mesajul de Anul Nou adresat 
intregului nostru popor — constituie tot atîtea prilejuri de anga
jare plenară a întregii națiuni. „Să întîmpinăm aceste evenimente 
și reuniuni cu noi succese în toate domeniile de activitate, în 
realizarea hotăririlor Congresului al Xl-lea", spunea secretarul ge
neral al partidului.

Călăuzită și sprijinită permanent de partid, mișcarea noastră 
sportivă a înregistrat frumoase succese în anul care a trecut.

ANUL 1977 PUNE IN FAȚA MIȘCĂRII SPORTIVE ROMANEȘTI 
SARCINI DE MARE RĂSPUNDERE, ATiT IN CEEA CE PRIVEȘTE 
ACTIVITATEA DE MASA, CIT Șl CEA DE PERFORMANȚĂ. In acest 
an se inaugurează competiția cu caracter național — Daciada — 
a cărei organizare trebuie să contribuie la sporirea numărului de 
practicanți ai exercițiului fizic, la creșterea gradului de pregătire 
generală, la întărirea sănătății și capacității de efort a populației, 
precum și la asigurarea unui nivel înalt al performanțelor sporti
vilor noștri. Aceste importante obiective care au fost stabilite în 
Programul aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
dirt noiembrie 1976 trebuie să stimuleze pe toți activiștii din do
meniul sportului pentru a-și spori eforturile chiar din primele zile 
ale lui 1977 în direcția îndeplinirii sarcinilor. Creșterea respon
sabilității tuturor celor ce activează în mișcarea sportivă trebuie 
să vizeze, în primul rînd, consolidarea activității de masă prin 
organizarea unor competiții care să asigure, pe de o parte, an
grenarea unui număr sporit de cetățeni, găsirea unor forme sim
ple, accesibile și cit mai atractive de practicare a sportului, iar 
pe de altă parte asigurarea continuității. In afara activităților 
competiționale, un loc însemnat trebuie să-l aibă preocuparea tu
turor cadrelor pentru organizarea unor activități utile, cum sînt 
cele turistice, gimnastica la locul de muncă, acțiunile din cadrul 
complexului „Sport și sănătate" etc. In ceea ce privește sportul de 
performanță — care va avea și în acest an un bogat calendar 
internațional (campionate mondiale, campionate europene, jocuri 
balcanice etc.) — grija pentru pregătirea sportivilor la nivelul 
exigențelor actuale, pentru educarea lor in spiritul muncii, al pa
triotismului fierbinte, al principiilor eticii și echității socialiste sînt 
indatoriri de înaltă resoonsabilit'rta c-munistă, pentru toți slujitorii 
sportului românesc.

Bine condusă de Alexandru Pop (surprins, în această imagine de la un meci de cam
pionat, cu balonul în brațe) înaintarea grivițeană a evoluat foarte bine în Franța

RUGBYSTII DE LA GRIVIȚA ROSIE 
BUNE APRECIERI ÎN

Interlocutor : antrenorul emerit
FRANJA

Viorel Moraru

g
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Viorel Moraru este în
totdeauna un interlocutor 
volubil. Mai ales acum, la 
reîntoarcerea 
de la 
care-i 
nă cu 
tr-un 
Franța încheiat 
victorii și un rezultat egal, 
în loc de altă introducere, 
Viorel Moraru ne întinde 
ziarul „Midi Olympique", 
din Toulouse. Un titlu pe 
două coloane informează 
lapidar: „Succese romă-, 
nești". Patru cronici și un 
comentariu vorbesc despre 
aceste succese. Prima cro
nică este dedicată campi
oanei noastre, care a jucat 
și ea în Franța (continu- 
îndu-și turneul în Anglia): 
„Farul Constanța impune 
rugbyul său complet la 
Lavelanet". Celelalte apre
ciază evoluția bucureșteni- 
lor. Două dintre ele inti
tulate: „Grivița Roșie tri-

rugbyștilor
Grivița Roșie (pe 
pregătește, împreu- 
Radu Demian) din- 
reușit turneu în 

cu două

umfă la Begles...", „...apoi 
la Saint-Medard..." vor
besc despre puterea înain
tașilor români, despre jo
cul lor deschis, despre a- 
părarea de netrecut, des
pre atacul dezlănțuit...

— Elementele cele mai 
semnificative ale par
tidelor disputate de Grivi
ța Roșie le-am publicat la 
momentul respectiv. Aștep
tăm acum alte amănunte...

— Rețineți, mai întîi, că 
am întîlnit echipe mai tari 
decît ne așteptam. Primul 
adversar a fost o selecțio
nată a armatei, din 
vestul Franței unde, 
știe, se joacă cel mai

sud-
se. 

bun

GÎNDURI, SPERANȚE 
SI ANGAJAMENTE 
PENTRU ANUL 1977
Continuăm să publicăm gindurile, speranțele și angaja-

mentele unora dintre slujitorii sportului nostru, pentru anul

1977 care marchează o. nouă etapă de muncă, foarte im

portantă. Ele exprimă dorința vie a sportivilor, specialiștilor

și activiștilor noștri sportivi de a îndeplini cu toată hotărireo

sarcinile importante pe care partidul le-a pus în fața miș-

cării noastre sportive.

PROIECTE MULTE Șl FRUMOASE...

MUNCĂ PASIONANTA 
INTR-UN CLIMAT 

DE ÎNALTĂ EXIGENTA

RODICA ȘICLO- 
secretar al Fede- 
de volei : „Este

rugby din această țară. 
Am căutat să ne impunem 
pe înaintare, să jucăm la 
contact (exagerat chiar), 
reușind un onorabil 6—6. 
Apoi am întîlnit valoroasa 
echipă Begles. Ne-a entu
ziasmat, pur și simplu, 
preferința ei pentru jocul 
la mînă din orice poziție 
(chiar și în propriul but!), 
circulația deosebită, așeza
rea perfectă în teren. De 
albeea, rezultatul (9—7) îmi 
pare foarte bun, formația 
noastră răspunzînd cu ace
eași monedă, autodepășin- 
du-se. In fine, la Saint- 
Medard am cîștigat clar, 
cu 26—12, în fața echipei 
locale, dar la pauză' a fost 
numai 6—4. în repriza a 
doua am realizat însă faze 
spectaculoase, treisferturi- 
le fiind — spre deosebire

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 3-a)

SIMION CUȚOV — maes
tru emerit al sportului, 
campion european de box : 
„Mai intii trebuie să măr
turisesc mulțumirea mea 
pentru faptul că și in 
clasamentul celor mai buni 
sportivi români ai anu
lui 1976 am reușit să 
ocup un loc, și încă unul 
destul de bun : 4. Nu-i ușor 
să pătrunzi printre fruntași, 
dar greu e să te menții și 
să urci spre virful clasa
mentului. Eu... am cam bă
tut pasul pe loc ! Este al 
doilea an cind sint tot pe 
locul patru. ~ 
aur la J.O. 
poate, vecin 
mâneci. Dar 
fost... Acum 
1977. Ce proiecte 
te și frumoase, 
rind doresc 
titlul de campion al Europei 
și in competiția continenta
lă organizată in ’77 la Halle, 
in Republica Democrată 
Germană. Apoi, vizez primul 
loc la „Centura de aur", 
competiție de mare presti
giu internațional, organizată 
la București. In plus, note 
bune la examene, succese și 
in celelalte îritilniri interne 
și internaționale ale anului. 
Și încă ceva : reușită la e- 
xamenul de conducător au
to, că mi-e și ciudă — eu

O medalie de 
m-ar fi făcut, 
cu
ce 
mă

Nadia Co- 
a fost, a 
gindesc la 
am ? Mul- 
In primul 

să-mi păstrez

mă înghesui în troleibuze și 
mașina-mi lenevește în fața 
blocului... Cam- atît .mi-am 
planificat pentru noul an. 
Sint sigur, insă, că vor mai 
interveni și alte... obiective. 
Eu mă pregătesc din timp 

■și cu seriozitate pentru a le 
putea face față cu bine tu
turor".

Prof. 
VAN, 
fației*' 
de datoria noastră, a tutu
ror celor cu răspunderi in 
domeniul voleiului, să mun
cim cu pasiune și pricepere, 
intr-un climat de inaltă exi
gență, pentru ca fiecare nu
cleu voleibalistic din țară 
să constituie un model de 
organizare a acțiunilor de 
inițiere, perfecționare și va
lorificare maximă a sporti
vilor.

In această mobilizare de 
forțe sint angrenați in pri
mul rind toți antrenorii și 
profesorii de educație fizică 
care lucrează cu grupe de

(Continuare în pag. a 2-a)

SURPRIZA PENTRU
LA ÎNCEPUT
DE AN NOU!
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SECRETARI DE FEDERAȚII RĂSPUND ANCHETEI NOASTRE

Lunj 3 ianuarie. Prima zi de 
muncă din noul ah la sediul 
C.N.E.F.S., din strada Vasile Con
ta, acolo unde se află cele mai 
multe dintre federațiile noastre pe 
ramură de sport. De Ia primele 
ore ale zilei de ieri, activul fede
rațiilor a intrat din plin și cu toate 
forțele in activitate. în fața fie
căreia dintre aceste organe spor
tive stau in acest an sarcini de 
mare importanță, reieșite din 
„Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
«port pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români in 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice din 1980“ examinat și a- 
probat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. in noiem
brie 1976. Pentru realizarea inte
grală și în cele mai bune condi- 
țiuni a tuturor acestor sarcini se 
cere conjugarea tuturor eforturi
lor în cadrul unei activități foarte 
bine organizată și desfășurată.

în rindurile următoare, citeva 
însemnări pe marginea unei vizite 
făcute la citeva dintre federațiile 
sportive.

așa cum îi este necesară unui 
campionat european".

PREOCUPĂRI , PENTRU PREGĂTIREA
BOXERILOR FRUNTAȘI

azi Începe Înghețarea pirtiei

MIHAI DRAGOMIRESCU — 
secretar adjunct al F. R. Schi- 
Bob : „Pe prim plan — pîrtia din 
Sinaia, pe care se vor disputa în 
luna februarie Campionatele eu
ropene. S-au încheiat lucrările de 
amenajare a celor două tunele de 
pasaj pentru public, pista a fost 
lungită cu 40 m pentru o mai bună 
sosire a boburilor de 4, instalația 
de nocturnă a fost schimbată și a 
fost montată stația de cronometraj 
Omega. De acum vom urmări lu
crările de înghețare a pirtiei, 
„startul" lor fiind stabilit pentru 4 
ianuarie. Concomitent ne ocupăm 
de concursurile internaționale 
(„Cupa Caraimanul" la fond, de 
pildă) care se vor disputa în țara 
noastră, de campionatele naționale, 
precum și de pregătirea deplasării 
loturilor reprezentative peste ho
tare (biatloniștii în U.R.S S.. Polo
nia, R. D. Germană, R. F. Germa
nia, sățitorii în Iugoslavia și Aus
tria. boberii în R. D. Germană, la 
Oberhof).

Revin la activitatea bobului pen
tru a sublinia că cinstea acordată 
prin găzduirea Campionatelor eu
ropene ne obligă la eforturi deo
sebite pentru a asigura condiții 
optime desfășurării acestei compe
tiții. Un prim examen l-am dat în 
sezonul trecut, cind a avut loc 
Ia Sinaia Campionatul european 
de tineret. Acum facem tot posi
bilul pentru ca si boberii seniori 
să concureze pe o pistă excelentă,

In dorința de a cunoaște citeva 
dintre preocupările activiștilor 
Federației române de box. am avut 
o scurtă discuție cu secretarul a- 
cesteia. CRISTEA PETROȘENEA- 
NU.

— Ce probleme figurează pe a- 
genda dv. de lucru în aceste zile ?

— în intenția de a pregăti mai 
mulți tineri talentați care să poată 
întregi lotul național de seniori, 
ne preocupăm să le creăm condi
ții optime de creștere alături de 
pugiliștii consacrați și îndrumarea 
de către cei mai calificați antre
nori. în acest sens, pe lingă lotul 
de seniori, care se pregătește în 
această vacanță la Păltiniș, vom 
atașa și cîțiva juniori remarcați în 
competițiile interne și internaționa
le de anul trecut. Ne preocupăm 
să Îmbunătățim continuu condițiile 
de pregătire. în altă ordine de idei, 
în aceste zile alcătuim regulamen
tele campionatului pe echipe și ai 
„Cupei F. R. Box", pe care ur
mează să le difuzăm echipelor par
ticipante.

— în acest an, boxerii români 
participă Ia europenele de la 
Halle. Ce măsuri 
bună reprezentare ?

— Acest obiectiv 
derile noastre încă 
rea calendarului 
Astfel, turneul intsrnațftmal 
României „Centura de aur" — care 
va constitui principalul criteriu 
de selecție pentru C.E. — se va 
disputa mult mai devreme, adică 
în luna aprilie. De altfel, organi
zarea acestui turneu este încă din 
aceste zile în atenția noastră. Am 
lansat invitații diferitelor federații 
și definitivăm condițiile de parti
cipare cu delegațiile respective. 
Pot să vă spun că, pină la această 
oră, am și primit confirmări de 
participare de la 16 federații na
ționale. Deci, la acest turneu se 
anunță o participare largă. O altă 
problemă prezentă pe agenda noas
tră de lucru o constituie ședințele 
de analiză ale comisiilor județene 
de box. care se desfășoară în luna 
ianuarie.

elevi, se află in vacanță. Am or
ganizat o tabără de pregătire cu 
cei mai valoroși înotători la Vîrful 
cu Dor.. Sportivii vor folosi această 
perioadă atît pentru pregătire fi
zică multilaterală, cit și pentru an
trenamente specifice în piscina 
acoperită din Sinaia. Antrenorul 
federal Tiberiu Munteanu are sar
cina de a controla și de a îndru
ma direct activitatea din această 
tabără.

își vor relua pregătirile pololștii 
din lotul reprezentativ, care vor 
lucra zilnic. Din partea federației, 
prof. C. Mărculescu va controla și 
va îndruma această activitate.

în prezent, activul nostru lu
crează la o nouă formă, îmbună
tățită. a regulamentului de tran
sferări. Totodată se are in vedere 
definitivarea tuturor materialelor 
care vor fi prezentate la cursurile 
de reciclare a antrenorilor de polo. 
In sfirșit, pregătim cu toată aten
ția ședința Biroului federal, în 
care se vor analiza probleme le
gate de activitatea secțiilor frun
tașe de înot, alcătuirea și defini
tivarea planului de pregătire a lo
tului olimpic de polo, crearea unor 
haremuri — la nivelul actualelor 
cerințe — pentru participarea în 
competițiile 
titlurilor de

gov, intre 11 și 17 ianuarie, greco- 
romanele, iar Intre 19 '
rele. La aceste cursuri 
zenți cite aproximativ 
trenori la fiecare stil, 
pauză între cele două
18 ianuarie, va avea loc plenara 
comitetului federal.

Calendarul competițional pro
gramează zilele următoare o serie 
de întreceri. Astfel, în divizia pen
tru juniori și școlari întilnirile din 
cadrul etapei a doua vor avea loc 
în ziua de 22 ianuarie. Seniorii vor 
intra în competiția pe echipe la 
sfîrsitul acestei luni. Nici confrun
tările internaționale nu lipsesc din 
agenda noastră de lucru la acest 
început de an. între 14 și 16 ia
nuarie, la Lodz se dispută un con
curs internațional rezervat junio
rilor de la libere, la care vor fi 
prezenți și reprezentanții noștri. 
Seniorii, de la același stil, intră și 
ei în concurs, la Tbilisi, între 
26—30 ianuarie. După cum vedeți, 
avem o activitate destul de bogată 
încă de la începutul anului".

PATINAJUL IN PERSPECTIVA J. 0.

și 26, libe- 
vor fi pre- 
100 de an
in ziua de 
acțiuni, la

CANOTAJ CĂLĂRIE

luați pentru o '

a stat tn ve
de la întocmi- 

competițional. 
al

tinerii Înotători schiază
și... Înoată la sinaia

■ CONSTANTIN MIHAI, secre
tarul F. R. Natație : „în pri
mul rînd am ținut cont că marea 
majoritate a sportivilor noștri,

LUPTĂTORII

de înot și acordarea 
campioni".

Federației române
GRIGORE ARJO- 

„Acum punem

juniori In centrul
ATENȚIEI

Sportul luptelor a încheiat cu 
succes anul competițicnal 1976, 
dar activiștii federației au încă de 
lâ începutul noului an înscrise pe 
agenda de lucru o mulțime de pro
bleme. Despre preocupările forului 
nostru de resort ne-a informat 
secretarul federației, VICTOR 
DONA :

„O acțiune în plină desfășurare 
este tabăra de juniori (aproape 
80). _la ambele stiluri, cu sediul la 
Crai’ova. în atenția noastră, pro
blema creșterii sportivilor tineri 
ocupă un loc de frunte. Tabăra de 
la Craiova, începută în luna de
cembrie, cuprinde pe cei mai do
tați juniori. Pregătirea lor a fost 
încredințată unor antrenori price- 
puți, cum sînt N. Favel, C. Stan, 
S. Popescu (greco-romane), St. 
Isfache, Al. Geantă, I. Chirilă (li
bere). Loturile de seniori vor in
cepe pregătirea de iarnă chiar de 
la 4 ianuarie. Luptele greco-roma
ne vor avea sediul la Poiana Bra
șov. iar liberele la Piatra Arsă. O 
altă problemă care necesită o mi
nuțioasă pregătire și un volum 
mare de muncă este cea a cursuri
lor de perfecționare a antreno
rilor, care se vor desfășura la Sna-

■ _____. .. . ■ ■ ■ ■.........   >11 w___
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UNIVERSITATEA TIMISOARA SI STEAUA

Secretarul 
de patinaj, 
CA : — „Acum punem la
punct ultimele amănunte ale nu
meroaselor concursuri de viteză și 
de patinaj artistic care vor avea 
loc în cursul lunii ianuarie. Spor
tivii noștri vor fi prezenți la 12 
concursuri, dintre care 5 interna
ționale. împreună cu principalii 
colaboratori din comisiile de re
sort ale federației stabilim pla
nul de organizare a întrecerilor și 
programele de pregătire ale pati
natorilor vizați a se deplasa peste 
hotare.

Patinajul intră din 1977 în cir
cuitul pregătirii olimpice. Am dez
bătut în cadrul biroului federal 
sarcinile care ne revin și sîntem în 
faza de finalizare a unor impor
tante planuri de redresare a pati
najului. Ne-am concentrat atenția 
spre asigurarea bazei materiale. 
Vom consolida cele două centre de 
pregătire de la Brașov — viteză și 
București — artistic.

Avem în vedere, de asemenea, 
dezvoltarea activității competițio- 
nale de masă, pentru care ne-am 
propus, ca print.r-un efort colectiv 
împreună cu citeva consilii jude
țene, să realizăm calendarul com- 
petițional în mod ritmic, astfel ca 
să atragă cit mai .mulți tineri în 
diversele concursuri populare. Do
rim ca fiecare lac sau terenurile 
de sport adecvate să fie transfor
mate, cînd timpul o va permite, 
in patinoare naturale, destinate 
celor care vor să patineze. Pista 
naturală de la Miercurea Ciuc este 
folosită doar parțial, din cauza 
unui izvor cald care a deteriorat 
gheața în turnante. Am pregătit, 
ca rezervă, pista de pe lacul Ciu- 
caș din Tușnad. Așa că programul 
competițlonal de viteză se va des
fășura normal. Bineînțeles, dacă 
și condițiile meteorologice vor fi 
favorabile".

MAI BUNI
SPORTIVI
ROMANI

Al ANULUI
1976

DE
Sibiu), 10. Aurel

CICLISM GIMNASTICA HALTERE-CULTURISM

Donescu
8. Ion Popa

CEI

ROMA5CA- 
Vasile. 3. 
4. Valentin 
la Dinamo

ION HORTOPAN (O- 
limpia București), 2. Ion 
Buta (Steaua), 3. Alexandru 
Kiss (Clujana Cluj-Napoca), 
4. Virgil Donciu (Olimpia
București), 5. Stan Paraschiv

STABILIȚI 
FEDERAȚIILE 

SPECIALITATE

1. MIRCEA 
NU, 2. Teodor 
Stefan Laibner, 
Ilie (toți de 
București), 5. Ion Cojocaru 
(Steaua), 6. Costel Cirjă 
(Dinamo București), 7. Ni- 
colae Gavrilă (Steaua). 8. 
George Negoescu (Steaua), 
9. Valentin Marin (Dinamo 
București), 10. Ion Cozma 
(Dinamo București).

. Handbalul românesc este — din prima lună a Noului An — intens 
solicitat, atît pe plan intern cit și pe plan internațional. Printre forma
țiile care vor evolua în competițiile oficiale se află „și campioanele 
României — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (feminin) și STEAUA (mas
culin). Ele vor susține meciurile tur 
Cupei campionilor europeni. In mod 
țese cele două 
țională.

formații evoluția lor

din cadrul sferturilor de finale ale 
firesc, ne-am interesat cum pregă- 
in prestigioasa competiție interna-

1. IOANA TUDORAN (Di
namo București), 2. Maria 
Micșa (C.F.R. Timișoara), 3. 
Elisabeta Lazăr (U.T. Arad), 
4. Felicia AfrăsilOaia (Cea
hlăul P. Neamț), 5. Elena 
Giurcă (Ceahlăul P. Neamț), 
6. Florica Petcu (Dinamo 
București), 7. Filigonia Toi 
(C.F.R. Timișoara). 8. Au
relia Marinescu (Steaua). 9. 
Elena Oprea (Dinamo Bucu
rești), 10. Aneta Matei (Vo
ința Timișoara),

1. ALEXANDRU BOZ AN 
(C.S.M. Sibiu), 2. Iosif Mol-' 
nar (Steaua), 3. Oscar Becer 
(Dinamo București), 4. Du
mitru Velea (Steaua), 5. 
Constantin Vlad (Dinamo 
București), 6. Eugen Io- 
nescu (Dinamo București), 
7. Anghelache 
(Steaua).
(Steaua), 9. Gheorghe Rusu 
(C.S.M.
Lăpăduș (C.S.M. Sibiu).

NADIA COMANECI 
(Lie. gimn. mun. Gh. Gheor- 

. ghiu-Dej), 2. Teodora Ungu- 
reanu (Lie. gimn. mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej), 3 Dan Gre- 
cu (Dinamo București), 4. 
Mariana Constantin (Petro* 
Iul Ploiești), 5, Anca Grigo- 
raș (Dinamo București). 6. 
Gabriela Trușcă (Sport club 
Bacău), 7. Georgeta Gabor 
(Lie. gimn. mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), 8. Ion Checicheș 
(Steaua). 9. Kurt Szilier (Di
namo București). 10. Ro- 
dica Mazilu (I.E.F.S.).

(Steaua). 6. Marian Gri- 
goraș (Petrolul Ploiești). 7. 
Vasile Căpriceanu (Steaua),
8. Petrișor Tudor (Rapid),
9. Marin Parapancea (Stea
ua), 10. Ștefan Kreicik 
(C.S.M Cluj-Napoca).

CD CARACTER NATIONAL A SPORTULUI ROMANESC
(Urmare din jpag. 1)

partea organelor sportive, â tu
turor factorilor cu atribuții, 
preocupări susținute, acțiuni 
concrete, permanente, de efici-

Dintre cele 
sferturilor de 
ediție a Cupei campionilor euro
peni la handbal feminin două sint 
adevărate derbyuri : Spartak Kiev 
— Vasas Budapesta și Universi
tatea Timișoara — Radnicki Bel
grad. Campioana Iugoslaviei (for
mație standard : Drcnovac, Buku- 
rov, Suprinovici, Jevtici, Skrobon- 
ja, Kitici, Nenadici, Buda, Laza- 
rcvici. Leutar. Stevanovici, Rado
vici) este ciștigătoarea ediției tre
cute a C.C.E., și conduce detașat 
în campionatul iugoslav. După 10 
etape, situația în clasament este 
următoarea : 1. RADNICKI 20 p ; 
2. Dalmanada 15 ; 3. Vozdovac 13 ; 
4. Lokomotiva 13 ; 5. O.R.K. Bel
grad 13 ș.a.m.d.

Conștientă de misiunea dificilă 
pe care o are in dubla partidă cu 
Radnicki (27 ianuarie — la Belgrad 
și 10 februarie — la Timișoara), 
UNIVERSITATEA se pregătește 
asiduu. Mărturie este și faptul că 
ieri, Ia chemarea antrenorului 
Constantin Lache, s-au reunit în 
sala Olimpia toate cele 12 jucă
toare de care dispune clubul la ora 
actuală : Lidia Stan, Cornelia Ie
pure, Florica Chiș — Terezia Popa 
(deși accidentată, căpitana 
s-a prezentat la datorie), 
Petrovici, Nadire Luțaș, Natașa 
Vczelici, Doina Cojocaru, 
Marcov, Elena Stoicovici, Niculina 
Sasu și Iolanda Cîmpeanu. A fost 
o ședință de antrenament „tare" 
cu sprinturi nenumărate spre 
„poarta adversă" și apoi spre pro
priile buturi (am înțeles dublul 
scop al exercițiului : mărirea vite
zei de atac și repliere rapidă), cu 
combinații multiple intre linii 
pentru obținerea „zonei libere", cu 
serii de șuturi spre poarta apărată, 
pe rlnd, de cei trei portari. Apoi, 
s-a lucrat pe ateliere. Portarii au 
făcut obiectul unei atenții deose
bite a antrenorului. Exercițiilor 
pregătitoare le-au urmat adevărate 
„canonade", de Ia distanțe diferite 
și din poziții diferite, cu și fără 
împotrivirea „adversarului". Fazele 
de apărare au fost deseori refă
cute. conducătorul antrenamentu
lui cerîpd mereu mai multă agre
sivitate sistemului defensiv, mo
bilitate, ieșire continuă la „omul 
cu minge" pentru a-I stingheri în 
execuție, pentru a fragmenta jocul 
atacului. Desigur. Universitatea 
Timișoara vrea să se înscrie în 
linia generală actuală a handbalu
lui feminin, adică apărare și atac 
la fel de agresive (dar nu brutale, 
nu incorecte !) și poate că antre
norul Constantin Lache urmărește 
prin aceste antrenamente intense 
nu numai să corijeze niște defi
ciențe — atît de evidente în tur
neul de la Pitești — ci să lș 
convingă pe elevele sale că 
timpul ținui joc nu există „pauze 
de concentrare", nu se pot ivi mo
mente de relaxare. După cum ar 
trebui să le convingă că nu există 

adversari dinainte înfrinți, ci nu-

patru întîlniri ale 
finală din actuala

echipei 
Cristina
Darinca

în

mai adversari pe care trebuie — 
prin luptă aprigă — să-i depă
șești.

Universitatea Timișoara este — 
și la ora actuală — una dintre 
cele mai bune echipe de club ale 
handbalului nostru feminin. Deși 
are un număr insuficient de jucă
toare, ea deține o reală forță co
lectivă născută din valoarea in
trinsecă a componențelor, din ex
periența jocurilor susținute îm
preună, din unitatea morală

în aparență, misiunea campioni
lor României pare să fie ușoară și 
in sferturile de finală ale C.C.E. 
După ce au eliminat două echipe 
fără „cărți de vizită" în handbalul 
internațional (Duina Pallamano — 
Italia și H. B. Dudelange — Lu
xemburg). jucătorii de la Steaua 
întîlnesc o echipă spaniolă care — 
nici ea — nu s-a prea văzut in 
arena performanței. Dar, ascen
siunea generală a handbalului spa
niol și performanțele echipei Cal- 
pisa in optimile actualei ediții a 
C.C.E. (14—7 și 18—12, deci victo
rie și în deplasare, cu Oppsal 
Oslo) ne fac să credem că actuala 
deținătoare a titlului de campioană 
a Spaniei este o formație reduta
bilă. Deci, nu este de glumit. De 
altfel, antrenorii Cornel Oțelea și 
Otto Telman sint conștienți de a- 
cest lucru și își pregătesc cu ma
ximă seriozitate echipa.

Ștefan Birtalan, „tunarul" formației noastre campioane — Steaua, 
înscriind un nou gol echipei luxemburgheze H.B. Dudelange. 

Foto : Dragoș NEAGU

SUBSTANȚIALA ÎNTINERIRE
A LOTULUI DE BIATLON

(Urmare din pag. I)

membrelor sale. Și dacă mai capo
tează. de vină este doar lipsa de 
concentrare în apărare. Confruntă
rile cu Radnicki Belgrad sint deo
sebit de dificile, mai ales că sint 
precedate de 8 meciuri de campio
nat (turneele de la Galați 7—9 ia
nuarie, Ploiești 14—16 ianuarie si 
Brașov 21—22 ianuarie), grele, de
cisive pentru cîștigarea 
titlu. Dar numai

unui nou 
în confruntări 

de maximă dificultate se verifică 
adevărata valoare a unu; colectiv.

★
Sorții au decis ca 

de finală ale Cupei 
europeni la handbal 
se întîlnească următoarele formații 
calificate din optimi : T.S.K.A. 
Moscova — I. F. Ystads (Suedia). 
V.f.L. Gummersbach — Slask 
Wroclaw, F.F.U.M. Fredericia (Da
nemarca) — Steaua roșie Bratis
lava și Steaua București — Calpisa 
Alicante (Spania).

Datele propuse de clubul bucu- 
reștean pentru cele două partide 
sînt 23 sau 24 ianuarie — la Bucu
rești si 9 februarie — la Alicante. 
Iar cele avansate de spanioli : 25 
ianuarie — la București și 3 fe
bruarie — la Alicante. Urmează 
ca cele două cluburi să stabilească 
datele definitive.

în sferturile 
campionilor 
masculin să

Pregătirile efectuate de campio
nii noștri pină în pragul Anului 
Nou au fost unitare. Apoi, lotul 
s-a divizat, competițiile internațio
nale urmînd Să le asigure menți
nerea sau creșterea formei sporti
ve. Un grup de jucători fac parte 
din echipa universitară a Româ
niei, urmind să revină în Caoitală 
la 17 ianuarie. Alții (Ștefan Birta- 
lan, Cristian Gațu, Gabriel Kicsid, 
Victor Neagu, Laurențiu Roșu, Dan 
Petru, Viorel Croitoru și Virgil 
Marchidan) au fost incluși în Se
lecționata Bucureștiului care a par
ticipat, la I ianuarie, la turneul 
din Berlinul occidental. De la 3 
ianuarie, echipa Steaua (se adaugă 
celor anunțați jucătorii Ion Vărgă- 
lui și Vlad Ionescu) și-a început 
turneul în R. F. Germania (3 ia
nuarie — Wuppertal, 5—6 ianuarie 
— Freiburg și 7—8 ianuarie — 
Offenburg). La 10 ianuarie, revine 
in Capitală pentru a-și continua 
pregătirile în vederea primului joc 
din C.C.E. și a meciurilor din tu
rul II al campionatului Diviziei A 
(29—31 ianuarie — la Pitești, 5—7 
februarie — la Ploiești). Așadar, 
un program greu. încărcat pentru 
handbaliștii de la Steaua.

mari speranțe. Este vorba de 
Cornel Potroanchen (20 de ani, 
originar din Azuga, unde a în
vățat să schieze sub îndrumarea 
maestrei sportului Elena Tom; 
biatlonul a început să-1 practice 
la Sinaia, antrenor Nicolae 
Burchi), Gheorghe Keresi (24 de 
ani — Miercurea Ciuc — antre
nor Ștefan Borbath), Vasile Bă
jenaru (19 ani — Cîmpulung 
Muscel — antrenor Orest Frăția- 
nu). Ion Cimpola (18 ani — 
Rîșnov — antrenor Ion Cimpoia, 
fost campion național la schi- 
fond și biatlon și... tatăl său), Ion 
Săpunaru (19 — Rîșnov — an
trenor Ion Cimpoia) și Iosif Ta
maș (22 — Valea Strimbă, lingă 
Gheorghieni — antrenor Anton 
Elekes).

Modificări au intervenit și în 
conducerea tehnică a lotului, a- 
sigurată acum de prof. Virgil 
Teodorescu — antrenor coordo
nator, Gheorghe Vilmoș, Ștefan 
Borbath — antrenori, Ion Olă- 
rescu — antrenor de tir, dr. 
Constantin Novac — medic. Du
pă cum se vede, o reprezentativă 
împrospătată structural, cu obi
ectiv principal în pregătire Jocu
rile Olimpice din 1980, de la 
Lake Placid. Pină atunci lotul 
va mai suferi desigur modificări, 
în funcție de evoluția actualilor 
lui componenți, dar și de even
tualitatea că alți tineri se vor 
afirma și' vor bate la „porțile" 
selecționatei țării. Deocamdată 
să ne limităm la sezonul 1977, în 
care Gîrniță. Keresi și Tamas 
vor debuta joi, zi în care va 
avea loc proba de 10 km a tra
diționalului concurs de la Kav- 
golovo (U.R.S.S.). Potroanchen, 
Băjenaru, Cimpoia și Săpunaru 
vor lua startul vineri și dumini
că în probele de 15 km (tineret) 
și 3X7,5 km ale concursului de 
la Zingwald (R.D. Germană). O 
săptămînă mai tîrziu, Gîrniță,

Keresi, Tamaș, Potroanchen și 
Băjenaru vor concura la Bad 
Reichenhall (R.F. Germania) în 
toate probele individuale, după 
care vor reveni în țară pentru a' 
lua parte, împreună cu ceilalți 
componenți ai lotului și cu aîți 
biatloniști fruntași, la concursul 
internațional „Cupa Poiana Bra
șov" (28—30 ianuarie).

în sfîrșit, o 
portantă va fi 
telor prietene 
la Zakopane).

Deși se va 
membrii lotului sînt tineri, 
siți de experiența disputelor 
temaționale (cu excepția 
Gîrniță), fiecare participare 
concursurile din acest an va fi 
privită ca 
semnătate, 
constata 
biatloniști 
marilor competiții. Și, de fapt, 
competițiile amintite mai sus 
constituie tot atîtea verificări și 
criterii de apreciere asupra po
sibilităților lotului național de a 
concura, cu șanse de a realiza 
performanțe bune, la campiona
tele mondiale din acest an (24— 
27 februarie, în Norvegia).

altă acțiune im- 
Concursul arma- 

(12—20 februarie,

ține seama că 
lip- 
in- 
lui 
la

un test de mare în
că un mijloc de a 
capacitatea tinerilor 
de a suporta rigorile

’BntăHspâriUbpentru’biMia organî- potențialului sportiv al' fiecărui 
zare și desfășurare a primei edi
ții a „Daciadei". Trebuie asigu- '■ 
rate toate condițiile pentru ca, 
în cadrul întrecerilor de masă 
— care se vor desfășura dife
rențiat pentru pionieri, elevi, 
studenți, tineri din întreprinderi 
și instituții, din comune și sate, 
militari — să fie cuprins între
gul tineret. După cum se știe, 
această competiție sportivă na
țională se va organiza anual cu 
etape de masă, la nivelul uni
tăților economice, școlilor, facul
tăților, localităților și județelor, 
iar o dată la doi ani cu etape 
finale pe țară, care vor cuprinde 
întreceri, de seniori și juniori, 
între selecționatele județene ca
lificate la campionatele inter- 
județene.

Caracterul larg, complex, al 
competiției este evidențiat și de 
marele număr de ramuri spor
tive la care se vor organiza în
trecerile : atletism, baschet, box, 
caiac-canoe, canotaj-yachting, 
ciclism, călărie, fotbal, gimnas
tică, haltere, handbal, înot, judo, 
lupte, modelism, oină, 
modern, popice, polo, 
torism, rugby, scrimă, 
turism-alpinism. volei, 
și CU motor, parașutism (ediția 
de vară), bob, hochei, patinaj, 
schi, sanie, șah, tenis de masă 
(ediția de iarnă)

Calificarea la etapele jude
țene, interjudețene și, finale se 
va face pe bază de haremuri și 
norme stabilite prin regulamen
tul competiției, pentru fiecare 
ramură de sport și probă, dife
rențiat pentru participanții din 
sportul de masă și pentru cei 
din sportul de performanță. Deo
sebit de importantă este, desi
gur, prevederea potrivit căreia 
pentru aprecierea obiectivă a

pentatlon 
radioama- 
tir, tenis, 
zbor fără

județ, clasamentele etapelor fi
nale se vor face pe județe, pe 
baza valorii performanțelor obți
nute pe ramură de sport, în con
formitate cu punctajul olimpic, 

în continuarea pregătirilor 
pentru organizarea competiției 
sportive naționale „Daciada", Bi
roul Executiv al C.N.E.F.S. a sta
bilit recent noi măsuri propa
gandistice, tehnice și administra
tive, precum și în legătură cu 
definitivarea regulamentului, care 
va fi supus dezbaterilor și apro
bării în prima plenară a 
C.N.E.F.S. S-a hotărit, de aseme
nea, ca în luna ianuarie să se 
organizeze un concurs pentru e- 
laborarea propunerilor de afiș, 
drapel, marș, însemne, insignă și 
medalie ale „Daciadei", la care 
vor fi invitați să-și dea con
cursul sportivi, elevi, studenți și 
cadre didactice de la școlile și 
facultățile de specialitate, artiști 
plastici, muzicieni, textieri, alți 

' tineri și cetățeni.
Fără îndoială că; paralel cu 

acțiunile întreprinse în prezent 
pentru definitivarea planului 
central de măsuri, inclusiv a re
gulamentului, organele sportive 
locale, împreună cu ceilalți fac
tori cu atribuții pot și trebuie 
să pregătească temeinic startul 
inaugural al competiției, pro
gramat pentru luna martie. Sint 
necesare cit mai multe inițiative 
pentru o eficientă activitate pro
pagandistică, de instruire a ca
drelor, de asigurare, din timp, 
a bazei tehnico-materiale nece
sare, de pregătire a unor mari 
serbări și demonst-ații sportive 
în aer liber, care să îmbogă
țească pretutindeni cadrul de 
desfășurare a primelor întreceri 
ale „Daciadei", principala com
petiție a mișcării noastre spor
tive.

GÎNDURI, SPERANȚE Șl ANGAJAMENTE PENTRU 1977
(Urmare din pag. I)

Hristache NAUM

Reamintim cititorilor

noștri că, începînd cu 

această săptămînă, zia-
rul SPORTUL va apărea

și în zilele de miercuri.

Cereți mîine 
chioșcuri ziarul SPOR

TUL.

la

copii fi juniori, tehnicie
nii de la unitățile de 
performanță, precum și 
toate celelalte cadre de 
specialitate, care trebuie 
să alcătuiască un colec
tiv capabil să situeze vo
leiul românesc in elita 
mondială.

Dacă la eforturile spe
cialiștilor se adaugă și 
competența arbitrajelor, 
munca neobosită a valo
rosului activ obștesc — 
direcții in care s-a acțio
nat multilateral in ulti
ma perioadă — putem 
privi noul an cu multă 
încredere și optimism.

OBIECTIVE MAJORE
Discuție fulger cu an

trenorul emerit ION 
CORNEANU, coordona
tor al lotului de lupte 
greco-romane.

— Anul 1976 a fost 
fructuos pentru sportul 
luptelor. Ce proiecte a- 
veți pentru 1977 ?

— Deși la Jocurile 
Olimpice și la celelalte 
mari competiții interna
ționale la care au parti
cipat luptătorii noștri au

Anul 1977 va găsi , chiar 
din primele zile toate 
cele patru echipe româ
nești calificate in semifi
nalele cupelor europene, 
angajate in lupta pentru 
supremație in voleiul 
cluburilor europene. La 
aceasta se adaugă și ca
lendarul internațional al 
echipelor naționale. in 
care primează Campio
natele europene și Bal
canice. Totul ne obligă 
să milităm consecvent 
pentru traducerea in via
ță a propriilor noastre 
hotăriri, cu mult simț 
de răspundere, disciplină 
și exigență".

PENTRU NOUL AN
fost obținute rezultate 
frumoase, am avea, deci, 
unele motive să pă
șim relaxați in noul ciclu 
olimpic. Totuși și anul 
1977 va fi caracterizat 
printr-o activitate deose
bit de intensă. Nu numai 
o reprezentare demni la 
campionatele europene și 
la mondiale este obiecti
vul nostru, ci și comple
tarea lotului național cu 
o serie de tineri juniori

care s-au distins in în
trecerile de pină acum. 
Încă din primele zile ale 
noului an vom incepe o 
muncă susținută de pre
gătire la un inalt nivel a 
„noului val". Pe acești 
tineri fi vom verifica in 
diferite turnee interna

ționale și cei care vor 
dovedi că le este accesi
bilă marea performanță 
vor rămine in vederile 
noastre pentru J.O. de 
la Moscova, unde trebuie 
să ne prezentăm din nou 
la înălțime.

ECHIPE REPREZENTATIVE TINERE
TANASE MUREȘAN, 

(maestru emerit al spor
tului, antrenor federal 
la scrimă) : „Gindurile 
cu care mă despart de 
1976 sint, in special, cele 
legate de neimplinirile 
scrimei românești ' la Jo
curile Olimpice de la 
Montreal, neimpliniri mai 
ales in ceea ce privește 
echipa feminină de flo
retă de la care, mărturi
sesc sincer, așteptam o 
medalie. Nu reușesc, de 
asemenea, să mi impac 
cu gindul că n-am putut 
încă să-i conving pe toți 
sportivii din lotul repre
zentativ că la baza re
zultatelor stă numai o 
pregătire permanentă, 
plină de responsabilitate. 
Din toate acestea, insă, 
am desprins concluzia 
că tineretul trebuie pro
movat, îndrumat și încu

rajat cu perseverență, a- 
ceasta constituind singu
ra cale de a reeduce 
scrima in prima linie de 
reprezentare a sportului 
românesc. Iată de ce
pentru 1977 doresc să
realizăm o colaborare cu 
toți factorii responsabili 
pe linia respectării indi
cațiilor date de conduce
rea mișcării sportive 
pentru ca să alcătuim 
cit mai repede echipe re
prezentative tinere, cu o 
reală valoare internațio
nală, care să ne permită 
ca la Moscova 1980 să 
depășim tot ce a realizat 
scrima românească la
Jocurile Olimpice. Și
sper ca „purtătoare de 
drapel" să fie tot echipa 
de sabie, cea care în 1976 
a cîștigat medalia de 

bronz la Montreal",
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LA ÎKCtlflLDEA

A UNOR COMPETIȚII
1

I 
I

TURULUI
DIVIZIEI A

JOI-REUNIREA IOTULUI A
23 DE JUCĂTORI CONVOCAȚI LA BUCUREȘTI 
DUMINICA ÎNCEPE, LA POIANA BRAȘOV, PRIMA

INTERNATIONALE | CELE MAI MULTE Șl MAI SPECTACULOASE DIBUI0111 PERIOADA DE PREGĂTIRE

DE AMPLOARE
In acest an țara noastră va 

fi gazda a numeroase competiții 
sportive cu caracter internațio
nal. în afara a nenumărate în- 
tîlniri bilaterale, a tot felul de 
concursuri, în afara tradiționa
lelor întreceri din cadrul Jocu
rilor Balcanice (caiac-canoe, că
lărie, ciclism, judo, tenis și te
nis de masă pentru seniori, atle
tism pentru juniori și junioare, 
baschet junioare) țara noastră 
va găzdui și cîteva competiții 
europene, oficiale.

între 14 și 27 februarie pârtia 
de bob din Sinaia va fi locul 
de desfășurare a campionatelor 
europene de bob, pentru echi
pajele de 2 și 4 persoane. La în
treceri vor fi prezenți cei mai 
redutabili boberi de pe conti
nent, din Austria, Elveția, Fran
ța, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Italia etc. Firește, vor lua 
startul în această importantă 
competiție și cei mai buni spe
cialiști din țara noastră, în timp 
ce sportivii români se pregătesc 
cu asiduitate în vederea compe
tiției,' forurile competente pre
gătesc și ele toate chestiunile 
de ordin organizatoric, astfel ca 
această primă ediție a „europe
nelor" de bob, pe care o găzdu
iește România, să se desfășoare 
la cel mai înalt nivel,.

Cîteva săptămâni mai târziu 
(18—25 martie) va avea loc cam
pionatul mondial de handbal 
pentru junioare. Preliminariile 
se vor desfășura la București (2 
grupe), Ploiești și Brașov (cîte o 
grupă), semifinalele vor avea loc 
la București și la Brașov iar 
turneele finale, la București

(locurile 1—8) și la Ploiești
(locurile 9—16).

în iulie (17), pe stadionul Repu
blicii din Capitală este progra
mată una dintre semifinalele 
feminine ale „Cupei Europei — 
Bruno Zauli", la atletism (pe 
echipe). Este a ’■atra oară cînd 
o asemenea semifinală are loc 
în țara noastră (în 1965 la Con
stanța, în 1971 și 1973 la Bucu
rești). La start vor fi prezente 
opt reprezentative: Elveția, Fin
landa, Franța, Italia, Iugoslavia, 
Norvegia, U.R.S.S. și, evident, 
România. Primele două clasate 
se vor califica pentru finala de 
la Helsinki.

De la 29 iulie la 7 august sînt 
prevăzute întrecerile din cadrul 
campionatului european de tine
ret la volei. Seriile preliminare 
vor avea loc la Constanța și 
Brașov, iar finalele, la 7 august, 
la București.

îri sfîrșit, de la 29 august la 
5 septembrie poligonul Tunari 
va fi gazda campionatelor euro
pene de tir, seniori, la pușcă și 
pistoale, competiție care va reu
ni în Capitală mai mulți lau- 
reați olimpici de la Montreal.

Acestor competiții' oficiale li 
se adaugă întîlnirile din cadrul 
campionatului european F.I.R.A. 
al rugbyștilor, meciurile din 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, ca și cele din 
cadrul cupelor europene 
handbal, volei, baschet etc.

în ceea ce ne privește, sîntem 
pregătiți de pe acum, ca să 
consemnăm cît mai multe suc
cese ale sportivilor noștri frun
tași !...

I
I
I
I

I
I 
I
I
I 
I
I
I
I

Primul meci al acl_. 
campionat, Progresul — 
versitatea Craiova, s-a 
putat pe stadionul 

publicii, cu două ore mai 
vreme decit celelalte opt 
tide ale etapei din 22 
gust, fiind transmis în 
și pe micile ecrane. Lansînd 
debutanți în Divizia A (Dragu, 
Cirtu, Nignea), dintre care primii 
doi au înscris și cîte un gol, par
tida aceasta a vrut parcă să a- 
nunțe, încă din start, toamna cu 
cele mai multe promovări de ju
cători pe scena primului eșalon al 
fotbalului nostru.

Au fost, în total. 61 de debuturi. 
61 de bătăi — unele puternice, 
hotărite. altele mai timide — la 
poarta Diviziei A, spre care tinde 
și pentru care se pregătește orice 
jucător, chiar dacă mulți dintre ei 
nu afișează această pretenție ; 61 
de jucători tineri, cițiva avînd 
încă virsta junioratului, în care 
antrenorii lor și miile de specta
tori din tribune au investit o mare 
cantitate de încredere și speranță ; 
61 de starturi într-o cursă grea, 
cursa consacrării, presărată cu ne
numărate obstacole, cu sprinturi 
și accelerări surprinzătoare, dar și 
cu neașteptate căderi și abando
nuri. Au fost, în total. 61 de DE
BUTURI, mai multe ca oricînd și 
ABSOLUT NECESARE, dacă su
bliniem faptul că o treime din 
numărul jucătorilor care activează 
acum în Divizia A o formează cei 
născuți înainte de 1950 (au deci in 
jur sau peste 27 de ani), că fot
balul actual pretinde, din ce în ce 
mai mult, rezistență fără... fisuri, vi
goare, mare viteză de reacție, am
biție și dăruire exemplare. Nu 
vrem să spunem prin aceasta că 
debutanții din actualul campionat 
întrunesc, toti, aceste Însușiri. Nu. 
Cei mai mulți dintre ei au, însă, 
din plecare, un atu pe care

al actualului
- Uni- 

dis- 
Re- 
de- 

par- 
au- 

direct 
trei'

toate cele 1530 de minute. Iată o 
frumoasă performanță pentru un 
debutant despre care, la sfirșitul 
campionatului trecut, nimeni 
știa nimic. Progresul rămine 
cclași club temerar in a acorda 
credit total unor jucători crescuți 
in „grădina" sa din str. dr. Stai- 
covici. Nignea, Iatan și Dragu sint 
ultimele sale... produse, un trio 
care a contribuit efectiv la men
ținerea echipei in zona de mijloc a 
clasamentului. în sfirșit, Universi
tatea Craiova a fost autoarea ce
lor mai surprinzătoare promovări. 
Cinci dintre cei opt debutant! ai 
săi sint încă Juniori ! Irimescu, 
primul dintre acești juniori lan
sați, a avut marea neșansă a unei 
accidentări cînd devenise titular la 
echipa sa de club și fusese promo
vat la selecționata de tineret ! 
Lingă aceste trei echipe cu tradi
ție in promovări de jucători evi
dențiem și pe a patra, F.C. Cor- 
vinul. Deși în vară a legitimat 
citiva jucători cu vechi state de 
serviciu în Divizia A, F.C. Corvi- 
nul a lăsat porțile echipei deschise 
și unor cvasinecunoscuți. în acest 
fel Miculescu, Georgescu, Bucur, 
Șurenghin devenind titulari ai for
mației.

nu
a-

Gabian. Boloș, Batki, Danciu, Moș, 
Cocoș. Hamza, Pavel, Coșereanu 
etc, etc n-au greșit cu nimic. Pro
movarea lor a fost o GREȘEALA, 
pentru că antrenorii în cauză au 
tratat-o cu superficialitate, 
unul.' nu-mi place să merg

la

PARTICIPARE NUMEROASA

LA PATINAJ VITEZA

2. Vorbind despre titularizări, 
trebuie să subliniem — analizind 
același tablou al promovărilor — 
că numărul jucătorilor care au ob
ținut de la antrenori acest „drept" 
este, comparativ cu anii trecuți, 
cel mai mare. 2 dintre debutanți 
(Pîrvu și Teleșpan) au evoluat în 
toate cele 17 etape. 5 (Miculescu, 
Gh. Ștefan. Georgescu, Iatan și 
Buduru) în 16 din partidele turu
lui, 2 (Dragu și Economu) în 
15 meciuri, iar alți 6 (Tilihoi, Mo- 
raru, Nignea, Dragu. Șurenghin și 
Windt) în 14 din cele 17 partide 
ale primei părți a. campionatului. 
26 dintre debutanții toamnei au 
apărut în mai mult de jumătate 
din etapele turului. Este un argu
ment in sprijinul concluziei că, 
mai mult ca oricind, s-a simțit. în 
prima noastră divizie, lipsa jucă
torilor de valoare, apărînd pre
santă necesitatea unor căutări, a 
unor promovări din eșaloanele in
ferioare in vederea împrospătării 
loturilor.

ÎN „CUPA 30 DECEMBRIE» I

Tradiționala competiție de pa
tinaj viteză dotată cu trofeul 
„Qupa 30 Decembrie" a reunit 
pe pista lacu4ui*Ciu«aș»din«.Tuș- 
nad numeroși alergători (peste 
150 de sportive și sportivi) din 
Brașov, Cluj-Napoca, Tg. Mțireș, 
București, Sibiu, Galați, Constan
ța și Miercurea Ciuc. Cu excep
ția copiilor II, patinatorii și-au 
disputat întîietatea înt>r-un con
curs sistem biatton. Iată învin-

gătorii (în ordinea categoriilor): 
seniori — Liana Cardaș (Tg. 
Mureș) 116,400 p.; Andrei Erdely 
(Brașov)-90,O16; junior» L — -Ag
nes Rusz (M. Ciuc) — 109,300; 
Laszlo Lazar (Brașov) 99,116; 
juniori II — Eva Molnar (M. 
Ciuc) 111,700; Atila Varga (Bra
șov) 96,400; copii I — Tereza 
Costache (București) 104,200; Ti
bor Kapacz (M. Ciuc) 99,800; 
copii II—Ibolia Szatmary 55,300; 
Atila HajnaL 57,000 (ambii din 
Tg. Mureș).

3. Cine sînt și ce valoare au 
debutanții turului ? Iată o între
bare pe care și-o poate pune 
iubitor al fotbalului. „Eu 
mi-aș dori să am în echipă un 
dași ca Miculescu, de la F.C. 
vinul, ne spunea antrenorul 
Oană. Are viteză, plasament, 
ambițios și tenace și joacă în a- 
celași ritm de la început pină la 
sfirșit". „Dacă reșițenii nu l-ar fi 
avut in poartă pe Windt. un por
tar cu reflexe uluitoare, am fi 
cîștigat la scor" — afirma inter
naționalul Haj nai după meciul
A.S.A, Tg., Mureș — F.C.M. Re-

orice 
unul 
fun- 
Cor-
Ilie 
este

AMÎNAREA ETAPEI

INAUGURALE

Clasamentul pe localități: 1. 
Miercurea Ciuc 132 p, 2. Brașov 
97 p, 3. Cluj-Napoca 83 p, 4. Tg. 
Mureș 57 p, 5, București 56 p. 
(V. PAȘCANU-coresp.)

A CAMPIONATULUI ★

DE SCRIMĂ (echipe)

Corrorm calendarului compe- 
tițional pe anul 1977, prima 
etapă a campionatului național 
pe echipe, Diviziile A și B, flo
retă masculin și feminin urma 
să aibă loc în zilefe de 6—9 ia
nuarie. Forul de specialitate 
anunță, însă, că din motive teh
nice această etapă inaugurală se 
amină. Reprogramarea ei va fi 
anunțată ulterior.

Campionatele republicane 
patinaj artistic pentru juniori I 
și II și concursul republican re
zervat copiilor, competiții pro
gramate la Miercurea Ciuc, pen
tru zilele de 8, 9 .și 10 ianuarie 
au fost amînate. După cum sîn- 
tem informați de către federația 
de resort, întrecerile se vor des
fășura în zilele de 14, 15 și 16 
ianuarie, tot la Miercurea Ciuc, 
ședința tehnică urmînd să aibă 
loc joi 13 ianuarie la sediul Con
siliului județean pentru educație 
fizică și sport Harghita.

RUGBYȘTII DE LA GRIVIȚA ROȘIE7

BUNE APRECIERI IN FRANȚA
— Ce va face Grivița 

în continuare?
(Urmare din pag. 1)

de primele două evoluții 
prim plan.

în

— Cum ați defini, în două cu
vinte, acest turneu ?
— Foarte reușit. Dincolo de 

bunele rezultate, avem satisfac
ția că acțiunea de întinerire 
iotului nostru dă roade:
Codoi, Voicu și Ștefiuc, compo- 
nenți ai reprezentativei 
nioiri medaliată cu argint 
ția ’76 a C.E., de la Albi, 
pe drumul afirmării și la seniori.

a
Gligor,

de ju- 
la edi- 

■sînt

— Cei mai buni jucători?

— Pop, Fălcușanu, Fl. Ion, 
Simion, Tufeanu, Sttroe.

de

Roșie

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

— După cum se știe, 
Roșie a devenit recent 
club de rugby din România. 
Acest club va avea o echipă 
primă, una de rezerve, două de 
juniori și cîteva grupe de copii. 
Tribunele stadionului, s-au ex
tins și vor fi mărite în continu
are. La „Parcul Copilului" va 
ființa și baza experimentală a 
federației de specialitate, unde 
echipele reprezentative vor pre- i 
găti noi asalturi spre poziții de L 
frunte. Știm că pentru a fi la 
înălțimea condițiilor create mun
ca trebuie să fie dublă. Ne re
luăm în curînd pregătirile în ve-_ 
derea sezonului care începe în 
martie și pe care-1 dorim cît 
mai fructuos pentru noi și pen
tru rugbyul românesc.

Grivița 
primul

Windt, portarul de la F.C.M. 
Reșița, sau cel mai spectaculos 
salt, de la o echipă de Divizia 
C (Gaz metan Mediaș) la Divi
zia A și posibil echipa națională.

meni nu-1 poate trece cu vederea, 
atuul tinereții și tinerețea 
poate fi definită decît prin 
goare. ambiție și entuziasm, 
rință de învățare și afirmare, 
nacitate și dîrzenie, atribute 

antrenor, dar în a- 
un foarte bun peda- 
modela și valorifica 

în procesul complex 
unui jucător, promo- 

una 
în

nu 
vi- 
do- 
te-
pe

care un bun 
celași timp și 
gog, le poate 
Ia maximum 
de formare a 
varea fiind numai o verigă, 
de cea mai mare importanță, 
ansamblul acestui proces ; verigă 
prin care au... trecut în toamna 
iui ’76 nu mai puțin de 61 de ju
cători. Numele lor și numărul de 
meciuri în care au apărut pe ga
zon se află înscrise în tabelul a- 
lăturat, tabel care 
teresante subiecte
UN SINGUR... INTEGRALIST

oferă cîteva în
de analiză...

1. Trei echipe — Rapid. Progre
sul și Universitatea Craiova — 
au fost și in turul celei de a 59-a 
ediții a campionatului consecvente 
cu ele însele, lansînd împreună 21 
de nume noi în 
A (o treime din 
promovați). An 
rile respective, ___  _
atenție propriilor centre de copii 
și juniori, s-au străduit și se stră
duiesc să' crească și să promoveze 
jucători tineri, dotați, multi din
tre ei alungind apoi pină în re
prezentativele țării. Rapid e sin
gura echipă care a jucat cu doi 
dintre debutanții săi în toate cele 
17 meciuri ale turului. Fundașul 
central Pîrvu este, însă, singurul 
dintre cei 61 care a jucat efectiv

circuitul Diviziei 
totalul jucătorilor 
după an, clubu- 
acordînd o mare

Pîrvu, fundașul central al Ra
pidului, „recordmanul" debutan- 
ților, cu 17 meciuri jucate inte
gral în turul campionatului.I

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PROCURAȚI DIN VREME BI

LETE PENTRU MAREA -----
GERE EXTRAORDINARA 
NOEXPRES A NOULUI AN DIN 
9 IANUARIE 1977. După marele 
succes al tragerii extraordinare 
Loto a Revelionului, Administrația 
de Stat Loto-Pronosport organi
zează la 9 ianuarie 1977 marea 
tragere extraordinară Pronoexpres 
a Noului An. După cum se știe a- 
ceastă tragere oferă participanților 
mari cîștiguri în autoturisme, ex
cursii peste hotare și bani.

Un mare punct de atracție al 
tragerii este și acela că se acordă 
cîștiguri suplimentare din fondul 
special al sistemului Pronoexpres. 
Tragerea se efectuează, în 3 faze, 
.extrăgîndu-se un total de 50 de 
numere, Alte amănunte găsiți in

TRA- 
PRO-

toate agențiile

sport. Procurînd din vreme 
letele vă asigurați participarea la 
marea tragere extraordinară Pro- 
noexpres a Noului An.

programul Loto-Pronosport din
4 ianuarie a.c. precum și în pro
spectele tragerii pe care vi le o-

Loto-Prono-

bi-

In vederea începerii pregătirilor de iarnă ale lotului A au fost con
vocați — pentru joi, 6 ianuarie, ora 11, la Centrul „23 August" — urmă
torii 23 de jucători :

Portari : IORDACHE (Steaua), CRISTIAN (F.C. Argeș), WINDT (F.C.M. 
Reșița) ;

Fundași: CHERAN (Dinamo), G. SANDU (Dinamo), SÂTMĂREANU 
II (Dinamo), VIGU (Steaua), ANGHEI.INI (Steaua), SAMEȘ (Steaua), 
GRIGORE (Sportul studențesc), HAJNAL (A.S.A. Tg. Mureș).

Mijlocași : DUMITRU (Steaua), MULȚESCU (Jiul), BOLONI (A.S.A. 
Tg. Mureș), BĂLĂCI (Universitatea Craiova), STOICA (Steaua).

înaintași: TROI (Steaua), DUDU GEORGESCU (Dinamo), RADU II 
(F.C. Argeș), DANILA (Politehnica lași), IORDANESCU (Steaua), ZAMFIR 
(Steaua), MARCU (Universitatea Craiova).

Jucătorii convocați vor efectua vineri și sîmbătă 'un control medical 
complex la Centrul de medicină sportivă, după care, duminică, se vor 
deplasa la Poiana Brașov pentru pregătirea fizică generală de bază. 
Prima perioadă de pregătire a lotului reprezentativ se va încheia la 18 
Ianuarie. ' '

to. F.C.M. REȘIȚA

Lupău, un jucător care promite

urmare 
cine și 
fac un 
fac ie- 
promo-

(9 la număr) au asistat aproximativ 
63 000 de spectatori.

(2+1), lejeonu (1+1), Cirstea 
cite 2, Radu III (D+1), Toma 
Roțu (1+0) ;i Zamfir (1+0) 
Zalupca (Rapid) autogol (e- 
2-o) ți Gâtej (F. C, Constan-

• PUNCTE REALIZATE : 17 (15 a- 
casă 2 în deplasare) — procen
taj 50 la sută.

• GOLGETERII ECHIPEI : Radu II
12 (9 acasă + 3 în deplasare), Do- 
brrn 3 ~ *
(1+1) 
(1+0), 
cîte 1.
tapa a . , .. . .
ța) autogol (etapa a 4-a).

• A BENEFICIAT de 2 lovituri de 
la' 11 m, transformate (Dobrin și 
Radu II). A fost sancționată cu 2 
penalty-url, de asemenea transfor
mate.

• JUCĂTORI FOLQSITI : 19. Florea 
(numărul meciurilo-r : 17 — totalul 
notelor ; 117), Tânase (17—114), Ato- 
diresei (17—106), Gabel (17—110), 
Forațchi (16—112), Hergene (16—108), 
Bora (16—109), Filipescu (15—93), 
Windt (14—103), Bojin (13—71), Chivu 
(11—70), Căprioru (<?—52), Boțonea 
(9—44), Kiss (7—31), Portic (8—43), 
Jacotâ (6—18), Itieț (3—19), Grigore 
(2 5), Uțiu (a jucat doar 7 minute 
in etapa a 7-a).

• GOLGETERII ECHIPEI : Gabel 7
(7 acasă + 0 în deplasare), Bora 6 
StlJ' T6n?.se 4 <2+'2)- F,<*ea 3
(3+0) Atodiresei 2 (T-f-1) cîte 2,
Porațchi (14-0) și Portic (1+0) cîte 1.

• A BENEFȚCIAT de o lovitura de 
la 11 m, _ ratată de Tănase. A fost 
sancționată cu un penalty, transfor- 
mat.

9 F.C. ARGEȘ
• PUNCTE REALIZATE : 18 (16 a- 

casă + 2 în deplcsare) — procentaj 
52,9 la sută.

• JUCĂTORI FOLOSIT! : 19. Ol-
tea nu (numârul meciurilor : 17 — to
talul notelor obținute : 118), Zamfir ' 
(17—113), D. Nicola» (17—106), Radu
îl (16—107), Cristian (15—99), Bârbu- 
lescu (14—92), Cirstea (14—91), Radu 
l|l (13—68), Stan (13—81), Leșeanu 
(13—66), Toma (11—73), Dobrin (10— 
68), Roșu (10—66), lovânescu 
(9—62), Stancu (8—50), Mustâțea (8— 
52), Iran (7—44), Sporiatu (3—21), 
Moisescu (1—6).

risc — ni se destăinuia recent an
trenorul I. Reinhardt. Nu vreau să 
mă joc de-a fotbalul. Prin 
nu-mi poate fi indiferent 
cum va juca mîine. Dacă 
lucru, mă străduiesc să-l 
meinic. Tot așa privesc și 
varea unui jucător, care nu poate 
fi rodul unei fantezii, al unei ins
pirații de moment sau al... chefu
lui unui antrenor. Ga să nu ratezi 
un jucător, ca să reușești să faci 
din el ceea ce ți-ai propus trebuie : 
a) să ai o informare exactă și 
completă despre ci din toate punc
tele de vedere ; b) să-1 pregătești 
atent pentru postul pe care te-ai 
gindit să i-I oferi în echipă ; c) 
să alegi cel mai propice moment 
al debutului. Așa am gîndit eu 
promovarea lui Windt, Roșea, Ga
bel, Portik, Boțonea și încă a mul
tor altora". Cum de fapt ar trebui 
să gîndească toți antrenorii noștri, 
evitînd. în acest fel, eșecuri, ne
dorite, frîngeri de ascensiuni care, 
în alte condiții și alte momente, 
ar putea fi încununate de izbîndă. 
Ajunși aici ar trebui să exempli
ficăm, în acest sens, cu nume ca 
A. Ionescu, Fildan, Frunză, Gher- 
ghe, Eftimescu, Foaie și încă 
mulți alții, care au jucat extrem 
de puțin. Dar nu-vrem să vorbim 
despre eșecuri atît.a timp cit mai 
sînt alte 17 etape de jucat. Vrem 
numai, în încheiere, să reamintim 
că Dembrovschi a trecut de 31 de 
ani, că Răducanu nu mai are 25, 
Că-^tțbfWPco și a^ntoneșcu, deși 
joacaSnefT foarte bțfte, riumai/Âu...

Iată tabelul cu cei 61 de debutanți al toamnei ’76. Dinamo : Efti
mescu (1), Ghlță (5) ; Steaua : A. Ionescu (2) ; Univ. Craiova : Cîrțu 
(5), Tillhoi (14) Irimescu (6), Călin (3). Geolgău (6). Clobanu (4). 
Băluță (1), Buică (1) ; Sportul studențesc : Bunea (1). Nită (1), Ne- 
goită (1) : Politehnica Timișoara : Nucă (4) : F. C. Argeș : Speriatu
(3) , Stancu (8) ; F.C.M. Reșița: Windt (14), Portic (8) ; Progresul : Ti- 
chlgiu (6), Gh. ștefan (16), Moraru (14), Nignea (14), Dragu (15). latan
(16) , Libra (5), Fl. Mihai (1) ; F.C. Bihor : Petrovici (10). Fildan (2), 
Foaie (5), Lupău (12) ; Rapid : Popa (3), Zalupca (12), David (8) .Pîrvu
(17) , Teleșpan (17) ; F. C. Corvinui : Jurcă (2), Miculescu (16). Banciu
(4) Șumulanschl (8), Lazăr (7)» Dina (10). Economu (15), Șurenghin 
(14), Georgescu (16), Nicșa (3). Bucur (15) ; Politehnica lași : Ursu 
(13) șerbănică (6); F. C. Constanța; Buduru (16), Dragnea (14), 
Ignat (4> ; S. c. Bacău : Agachi (1) ; F.C.M. Galați s Dumitrescu (9), 
Frunză (6), Nuțescu (3), I. Popescu (12), Qrac (13), Constantin (9), 
Vochin (11) Gherghe (3). în paranteze, numărul de meciuri jucate. 
Trei echipe’— U.T.A., A.S.A. Tg. Mureș și Jiul Petroșani — n-au pro
movat nici un jucător în turul actualului campionat.

șița. „Foarte bună evoluția acestui 
Pirvu in defensiva Rapidului — 
remarca Gheorghe Stănculescu, în 
calitate de observator federal și 
de antrenor cu experiență. Parcă 
joacă de ani de zile în Divizia A!“ 
Și alți cîțiva dintre debutanții tu
rului au demonstrat că merită 
încrederea antrenorilor care i-au 
promovat : Lupău, Șurenghin,
Dragnea, Buduru, Tillhoi, Stancu, 
Petrovici. Cei mai mulți dintre ei 
au fost, de altfel, convocați și la 
lotul de tineret și nu se poate 
spune că n-au corespuns în me
ciurile pe care echipa le-a susținut 
în toamna lui '76. Analizînd, însă, 
în profunzime „veriga promovare" 
din cadrul filierei pe care un ju
cător o parcurge spre consacrare 
trebuie să arătăm că ceea ce am 
subliniat pină acum constituie nu
mai una din fețele medaliei. 
Există, din păcate, și un revers al 
acesteia.

GRIJA PENTRU DEBUTANȚII
Vă mai amintiți, stimați cititori, 

de Boloș 7 Dar de Gabian sau 
Batki 7 Sigur că nu. Și pe bună 
dreptate. Pentru că ei au repre
zentat trei debuturi efemere ale 
campionatelor 1974/1975 și 1975/1976.

LA

DE

ÎNCEPUT

AN NOU

• CARTONAȘE GALBENE : Cirstea 
și D, Nicolae cite 2, Oiteanu. Le- 
șearșu, Dobrlir, lovânescu, Bărbulescu, 
Stan, Criștian șl Zamfir cite 1. To
talul cartonașelor : 12.

• CARTONAȘE 
(etapa a 17-a).

EXPEDIAT 
(cele mai 

etapo a 2~a. cele 
în runda a 3-a), 
spațiul porții (cele 
— în etapa a 4-a, 
—- 1 — în runda a

• A
poartă

ț

ROȘII : Radu II

231 de șuturi 
multe — 25 — 
mal puține — 5 
dintre care 123 

maî multe — 
cele mai puține 
3-a).

la 
în

pe
13

• CARTONAȘE GALBENE : Porațchi 
4, Boțonea 2, Atodiresei, Tânase, Ga
bel, H orga ne, Filipescu și Bara cîte 
1. Totalul cartonașelor : 12.

• CARTONAȘE RO$II : nici unul.

© A EXPEDIAT 206 șuturi la 
(cele mai multe — 24 — în 
a 17-a, cele mai puține — 5 
etapa a 16-a), dintre care 90 pe spa
țiul porții (cele mai multe —- cîte 10 
— în rundele a 6-a, a 11-a și a 
15-a, cele mai puține — nici unul — 
în runda a 16-a).

poartă 
etapa 
— în

• LA MECIURILE susținute acasă 
(8 la număr) au asistat aproximativ 
88 000 de spectatori.disputate acasă• LA MECIURILE

Portarul Popa reține cu siguranță mingea din fața lui Gătej 
și Bora. Fază din meciul F.C.M. Reșița — F.C. Constanța. 

Foto : P. FUCHS — Reșița

Șurenghin, atacant remarcat in 
toamna lui 76

Așa stînd lucrurile, cluburile și 
antrenorii au datoria și obligația 
permanentă să caute. SA FOR
MEZE ȘI SA PROMOVEZE JU
CĂTORI TINERI.

Laurențiu DUMITRESCU

Continuăm sâ publicăm dorințele, glodurile conducătorilor de cluburi și asociații 
sportive, ale jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor. Proiecte, năzuințe de mai bine pentruurv JUtUIUI EH >(■ WI•VIII vr, _

anul fotbalistic care abia a Început...

ILIE OANA (ontrenor la Politehnica 
lași) : „1975 o fost un an mai puțin 
reușit pentru echipa mea. Vom păți tn 
anul 1977 cu hotârirea fermă de a efec
tua o pregătire la an nivel cît mai ridi
cat, pentru ca echipa să se comporte 
ia valoarea el reală. M-aț bucura mult 
dacă 2—3 dintre jucătorii ieșeni vor în
truni sufragiile necesare pentru a fi 
convocați la lotul reprezentativ. Doresc 
ca echipa națională să aibă o compor
tare bună In confruntările oficiale, pen
tru a demonstra că fotbalul românesc 

cei pe core-i

cu șanse de reușită a ,_________
C.M. Se simte, de fapt, o schim-

preliminarii-

Azi incepe la Snagov

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR Șl A MEDICILOR 
DE LA ECHIPELE DIVIZIONARE

După cum se știe, astăzi începe 
la Snagov consfătuirea antrenori
lor și a medicilor de la echipele 
divizionare, la care au fost invi
tați antrenorii formațiilor de Divi
zia A și B șl medicii echipelor de 
Divizia A. Programul zilei de azi 
cuprinde : Analiza turului campio
natelor de Divizia A și B (N. Pe-

trescu), Comunicări privind activi
tatea antrenorilor (O. Popescu), 
Discuții cu privire Ia analiza turu
lui campionatelor Diviziei A și B 
și întrebări pe marginea recoman
dărilor Colegiului central al antre
norilor cu privire la perioada pre
gătitoare de iarnă, Filme,

OBLEMENCO, 170 DE GOLURI IN DIVIZIA A
După disputarea turului ediției 

a 59-a a campionatului Diviziei A, 
craioveanul Oblemenco deține re
cordul golurilor înscrise în prima 
divizie : el a marcat pină în pre
zent 170 de goluri. 11 urmează A- 
dam cu 160, Ozon 157. Constantin

149, M. Dridea 142, Dobay 130, 
Vaczi 125, D. Georgescu 119, Du- 
mitrache 118, Ene II și N. Naghi 
116. Fl. Voinea 115, Bodola 114, 
I. Ionescu 107. Ene I 103, Baratki 
100 etc.

are cu totul alt loc decît 
ocupa la ora actuală".

CORNEL COSTINESCU
S. C. Bacău) : „Dorința _ _ 
binte este aceea de a vedea că echipa 
noastră prestează un fotbal de calitate, 
care s-o poată desprinde de zona peri
ferică a clasamentului. Intenționăm să 
promovăm mai mulți juniori, care să 
candideze pentru un tricou în reprezen
tativa U.E.F.A. și să se califice la tur
neul final. Nutresc speranța unei echipe 
naționale puternice".

ION BARBU (președintele 1 clubului 
F.C. Argeș) : „Revenind la clubul pe 
care l-am slujit cu pasiune, doresc ca, 
împreună cu colectivul de conducere, cu 
tehnicienii clubului și jucătorii care a- 
pârâ culorile clubului, să facem din 
F.C. Argeș acea formație a celor mai 
frumoși ani ai eî. Avem o echipă tî- 
nără, talentată, și sînt sigur că, prin- 
tr-o muncă intensă, rezultatele bune nu 
vor întîrzîa să apară. De asemenea, am 
credința că anul 1977 va aduce acele 
schimbări în fotbalul românesc, care să-l 
relanseze calitativ, sâ-l ajute In ataca-

(președinte al 
cea mai fier- .

rea 
lor _ 
bare de mentalitate în ceea ce privește 
angajarea la efort a jucătorilor de fot
bal. $i asta este încurajator",

ION IGNA (arbitru în lotul divizionar 
A) : „In primul rînd doresc ca greșelile 
în arbitraj, comise și de nune, să se 
reducă cit ma-i mult și chiar să dispară. 
Sper să am pa-rte numai de jocuri de 

sportivă, 
nevoit să 
galbene, 
cel mai 
asist la 
care să 

. __ ... ,_________ unui fot
bal de bun nivel și care să ne aducă 
satisfacția calificării la C.M. din Argen
tina".

In sezonul de primăvară. Ce-mi doresc 
moi . mult ? O telegramă pe adresa 
clubului din Petroșani prin care antre
norul echipei naționale, Ștefan Covaci, 
să mă convoace la lot".

calitate, de frumoasă tinută 
în ața fel incit să nu mai fiu 
arăt jucătorilor cartonașe roșii și 
Dar peste aceste deziderate, 
de preț pentru mine ar fi să 
revirimentul echipei naționale, 
se materializeze în practicarea

ION POP (căpitanul echipei Rapid) : 
„Doresc, în primul rînd, ca Rapid sâ 
rămînâ în pri'ma divizie a țării ; în fe
lul acesta, în 1977 îmi voi vedea un 
nou vis împlinit, acela de a îmbrăca 
pentru a 300-a oară tricoul unei divi
zionare A. ~ 
de 30 de 
luna mai. 
care vine, 
Institutului

_ N1COLAE RAAB (arbitru în lotul divi
zionar A) : „Concomitent cu prestarea 
unor arbitraje de calitate, doresc să qm 
și frumoase realizări pe tărîm profesio
nal la locul meu de muncă din cadrul 
Uzinei Industria sîrmei C. Turzii, „Noul 

în 
an 
să 
în 

putea

val" al 
lotul A, 
prestații 
justifice ______ ____ .
felul acesta fotbalul nostru va 
marca mult dorită revitalizare calitativă, 
Doresc, pe această cale, să urez tutu
ror cavalerilor fluierului, ca și jucăto
rilor, un an cît maî rodnic".

FLOREA DUM1TRACHE (Jiul): 
anului care abia s-a încheiat 
dreptul, cred, să sper, într-o 
tare remarcabilă sub culorile

arbitrilor tineri, promovați 
va trebui să aibă în acest 
de înaltă valoare, prin ca>re 
încrederea acordată. Numai

O cifră frumoasă la vîrsta 
ani pe care îi voi împlini in 
Mal îmi doresc, pentru anul 
să absolv cu succes cursurile 
de educație fizică ■ și sport".

FRANCISC COLOȘI (arbitru divizionar 
A) : „Doresc ca anul care a început 
să aducă o ridicare generala a calită
ții fotbalului nostru. Doresc reprezenta
tivei noastre succes în preliminariile 
C.M., în întrecerea cu valoroasele echipe 
ale Iugoslaviei $1 Spaniei. In ce mă 
privește, doresc să realizez arbitraje 
bune".

NlCOLAE PROCA (antrenor C. S. Tîr- 
govițte) : ,,Ce-aș putea sâ-mi doresc, 
mai intîi, în anul 1977, decît ca echipa 

în 
ca 
sâ 
în 
în

jucători de certă valoare și, bineînțeles, 
califica.rea reprezentativei noastre la 
campionatul mondial".

AUREL MUNTEANU (Sportul studen- 
țese) : „Anul 1977 aș vrea să imi adu
că titularizarea în echipa mea de club 
și. împreună cu cellditi coechipieri, să 
ne clasăm la sfirșitul ccestul campionat 
în primeie trei locuri, pentru a putea 
participa intr-o competiție continentală, 
in cadrul căreia să realizăm o perfor- 

din anul tre-
în cadrul căreia să ___
manță superioară aceleia 
cut".

„Toamna 
îmi dă 
compor- 

Jiului fl

pe care o antrenez să promoveze 
prima divizie a țării ? Aș mai vrea 
returul actualei ediții de campionat 
confirme creșterea valorică a echipei 
perspectiva 
confruntarea 
ale tării".

COSTICA ȘTEFANESCU 
Craiova) : „Aș vrea ca în 
continui ascensiunea pe 
ției competiționale, iar forma 
să-mi . 
lot reprezentativ. ; Aș dori 
mea de club să continue 
reale afirmări".

CONSTANTIN BIGAN (F. 
„Doresc ca echipa în care 
o comportare mail constantă în meciu
rile de acasă, deoarece în toamnă 
unele formații ne-au luat punctele pla
nificate. „Tricolorilor" le urez un start 
reușit, care să le aducă mult rîvnlta 
calificare la turneul final al C.M.".

(Universitatea 
anul 1977 șă 

planul evolu- 
. _ sportivă 

permită a fl selecționat intr-un 
ca echipa 

drumul unei

unei 
cu cele

bune comportări 
mai bune formații

IONESCU (antrenor) : „în 
construiesc o nouă 

«... _ ..... mai realizat cu ani
în urmă) pe care, în continuare, să o 
aduc la nivelul formației Dmamo din 
anii săi de glorie. Pentru fotbalul ro
mânesc, aș mal dori o pleiadă de tineri

TRAIAN
anul 1977 aș dori să 
echipă (așa cum am

CONSTANTIN IGNAT (F. C. Con
stanța) : „Două lucruri îmi doresc pen
tru 1977. Aș vrea ca echipa mea, lider 
după cele 17 etape ale turului, să de
vină prima cîștigătoare a Diviziei na
ționale de juniori. In același timp, sper 
ca selecționata de juniori, din care fac 
parte, să se califice pentru Turneul fi
nal U.E.F.A.' Și dacă se va putea — 
am să mă pregătesc neobosit în această 
privință — să joc mai mult în Divizia 
A, în care am debutat în toamna Iul 
’76".



DEBUTUL INTERNATIONAL
AL TINERILOR BASCHEIBALIȘTI
• Lotul national de juniori joacă la Jesenik (Cehoslovacia), selecționata
de tineret a Capitalei evoluează la Varșovia • Arbitrii meciurilor
care vor fi susținute săptămina viitoare de I.E.F.S., Steaua și Rapid

in cupele
Continuînd acțiunea lăudabilă 

de a crea loturilor reprezentati
ve de tineret și juniori o activi
tate competijională bogată, F.R. 
Baschet a asigurat, chiar din 
primele zile ale anului 1977, par
ticiparea 
ceri internaționale, 
zentativ de juniori, 
parte de azi pînă 
un turneu găzduit 
cehoslovac Jesenik, 
echipele Bulgariei, R.D. Germa
ne, Poloniei, U.R.S.S. și, bineîn
țeles, cea a țării gazdă. Selecțio
nata română este alcătuită din: 
FI. Ermurache, FI.
P. Brănișteanu, C. 
Buzeșteanu, FI. Samoilă, G. 
Georgiu, M. Bretz, V. Zgriban, M. 
Tîngăreanu, D. Antohi, Șt. Băni
că. Antrenori: C. Dîrjan și O. 
Șerban.

Echipa de tineret a Capitalei 
participă, de azi pînă marți, la 
tradiționalul turneu „Cupa eli
berării Varșoviei" care se desfă-

,.noului val" Ia între- 
I zi tul repre- 
de pildă, ia 
duminică Ia 
de orașul 
alături de

Marinache, 
Ciochină, Z. 

Samoilă,

europene
șoară, în capitala Poloniei. Au 
făcu* deplasarea: A. Netolitzki, 
C. Fluturaș, R. Boișteanu, D. Hai
duc, M. Caraion, Z. Gellert, M.* 
Crăciun, D. Chircă, G. Carol, M. 
Petrof, M. Braboveanu și D. Si- 
poș. Antrenori: V. Popescu și D. 
Leeca.

★
Reprezentantele țării noastre 

în grupele sferturilor de finale 
ale cupelor europene la baschet 
(I.E.F.S. în C.C.E. la fete, Steaua 
în Cupa cupelor și Rapid în 
Cupa „Liliana Ronchettâ") debu
tează săptămina viitoare în a- 
ceastă etapă superioară a pres
tigioaselor competiții. Arbitrii 
meciurilor vor fi: P. Leegwater 
(Olanda) — M. Paszucha (Polo
nia) la jocul Sparta — I.E.F.S. 
(la Praga), D. Jaksici (Iugoslavia) 
— N. Duran (Turcia) la jocul 
Steaua — Forst Birra Cantu (la 
București), J. Maree (Spania) — 
R. Soavi. (Italia) la jocul C. S. 
Toulon — Rapid (la Toulon).

Turnee internaționale
de handbal

H.C. MINĂUR BAIA MARE

• Selecționata Bucureștiului pe locul 2 la Berlin

într-unul din cele două turnee 
masculine de handbal care au a- 
vut loc la acest început de an în R.D. ~ ...
urfei 
Este 
zată 
unde 
Baia 
loc, la egalitate de puncte (4), dar 
cu un golaveraj mai bun față de 
puternica echipă locală Empor 
Rostock și de vicecampioanâ Po
loniei Wybrzezse Gdansk.

Iată rezultatele handbaliștilor 
băimăreni : cu Wybrzezse Gdansk 
23—17 (11—6), cu Stadion Copen
haga 17—6 (10—3) și cu Empor 
Rostock 11—17 (4—10). Clasament 
final : 1. H.C. Minaur Baia Mare 
4 p (51—40), 2. Empor Rostock 4 p 
(52—46), cu Wybrzezse Gdansk 
15—18 (9—7), 3. Wybrzezse Gdansk 
4 p (59—57), 4. Stadion Copen
haga 0 p. Primul loc în clasamen-

Germană, 
formații 
vorba de 
de clubul 
divizionara Ă, H.C. 
Mare s-a

victoria a revenit 
din țara noastră, 

competiția organi- 
Empor la Rostock, 

Minaur 
clasat pe primul

la

tul golgeterilor a fost ocupat de 
loan Palko (Minaur Baia Mare) 21 
de goluri, urmat de Hansen (Sta
dion) și Bohme (Empor).

Celălalt turneu a avut loc
Berlin și s-a bucurat de partici
parea unor formații mai puternice, 
reprezentative de ora/e, dintre 
care unele erau chiar selecționate 
naționale. în primele două me
ciuri, formația Bucureștiului (de 
fapt, selecționata universitară a 
tării, care va lua parte în curînd 
la C.M. universitar din Polonia) 
a învins cu 18—11 selecționata re
giunii Berlin și cu 15—12 echipa 
orașului Magdeburg.

In continuare, jucătorii români 
au învins echipa Budapestei cu 
21—10 (12—2) și au pierdut la li
mită meciul cu formația Berlinu
lui : 10—11 (4—5). Clasamentul fi
nal : 1. Berlin 7 p, 2. București
6 p, 3. Magdeburg 4 p, 4. Buda
pesta 3 p, 5. Selecționata regiunii

Prognoză alpină mondială „CUPA MONDIALĂ
A LA seni

9

LA ROSTOCK
Berlin 0. Ca și la Rostock, pri
mele locuri în clasamentul celor 
mai eficace jucători ai turneului 
au revenit românilor : Mironiuc 
(18 goluri) și Drăgăniță (16 go
luri), ambii din 
București care, 
Plock (Polonia), 
primul meci din
versitar, va mai evolua și la Mag
deburg (R.D. Germană).

formația orașului 
în drum spre 

unde va disputa 
cadrul C.M. uni-

Sînt cel puțin trei la număr 
noutățile de senzație cu care au 
debutat în noul sezon competițio-. ... . , . mină ale

partici- 
Mondiale
Mai întîi 
competi- 
campioa- 

Mittermaier 
a

nai schioarele de prima 
eșalonului internațional, 
pante în probele Cupei 
sau ale Cupei Europei, 
retragerea din activitatea 
țională amatoare a dublei 
ne olimpice Roși 
(R.F.G.), schioară ce a dominat 
copios atît J.O. de la Innsbruck, 
cit și clasamentul ultimei Cupe 
Mondiale, adjudecat cu ușurință 
și Ia mare distanță. Problema are 
implicații pentru că relansează 
lupta pentru supremație, în care 
vor fi astfel angajate mult mai 
numeroase pretendente. A doua 
noutate o constituie revenirea în 
sfera competiției a uneia dintre 
cele mai bune schioare ale tuturor 
timpurilor, austriaca Annemarie 
Proll-Moser, după un sezon de ab-

sență în care a cochetat cu publi
citatea și cu interesele comerciale 
ale cîtorva firme de aparate de 
uz casnic. Desigur, după o peri
oadă de acomodare pentru reve
nirea tonusului psihic de concurs, 
Proll-Moser va conferi din nou 
coborîrij feminine vigoarea și ca
racterul pronunțat atletic pe care 
îl etalează de obicei. Și, în sfîrșit, 
întinerirea generală a tuturor

țele manifeste pentru coborîre și 
slalom uriaș. în echipa Franței, 
alături de Danielle Debernard, Pa
tricia ~ ? .1,
foarte cunoscute, vor lupta acum 
în prima echipă Arnelle Pertuiset, 
Martine Couttet, Perrine Pelen (15 
ani) etc. La elvețience, puternica 
garnitură Lise-Marie Morerod, 
Marie-Therese Nadig, Bernadette 
Zurbriggen este secondată de Bri-

Emonet, Fabienne Serrat,

PE SCURT
ATLETISM 

disputat în 
prezenți la 
proba de 
vest-germanului ____ ________ _
timpul de 13:53,0, urmat de mexicanul 
Luis Hernandez — 13:54,8 Și de italia
nul Franco Fava — 13:59,8. Alte rezul
tate, masculin : 10 000 m — Rodolfo 
Gomez (Mexic) 23:57,8 ; 1 500 m — 
Mark Nevens (Belgia) 3:tl,5 ; 3 000 m 
obstacole — Luis Garrido (Venezuela) 
9:08,6 ; feminin ; 3 000 m — Eva Gus- 
taffson 9:46,4.

• Participanții la crosul 
noaptea Anului Nou au fosț 
un concurs la Sao Paulo. In 
5 000 m victoria a revenit 

Klaus Hildebrand, Cu

e După slalomul uriaș 
Ebnat Kappel, în clasamentul 
dividual al „Cupei Mondiale" 
tinuă să conducă italianul 
Gros — 59 p, urmat de ____
Hemml — 53 D și Franz Klammer 
— 50 p. în clasamentul general pe 
națiuni (masculin plus feminin), 
pe primul loc se află. Austria _
491 p, urmată de Elveția — 236 p, 
Italia — 199 p și S.U.A.
• In stațiunea de

iarnă ' ~'
„Cupei Mondiale1 ___ „
tat luni o probă de slalom special 
care a fost cîștigată de suedezul 
In-gemar Stenmark cronometrat în 
ambele manșe cu timpul de 100,25.
• La Oberstaufen (R.F. Germa

nia), în cadrul aceleiași competițu, 
slalomul special a revenit sportivei 
Lise Marie Morerod (Elveția) cu 
95,17 (timp Înregistrat în cele două 
manșe).

104 p. 
sporturi de 

Laax (Elveția) în cadrul 
de schi s-a dlspu-

Trei dintre vedetele actualului sezon de schi. De la stînga la dreap
ta : Annemarie Moser-Prdll, Marie Therese Nadig și Brigitte

CICLISM • Primul ciolocros al anului 
s-a desfășurat la Varese (Italia) și a 
fost cîștigot de belgianul Roger de Vla- 

km

ta: Annemarie Moser-Proll, Marie Therese Nadig 
Totschnig-Habersatter

fost cîștigot de belgianul Roger de 
emînck, învingătorul a parcurs 22 
in 49:30,0.

HOCHEI • Echipa Z.K.L. Brno a 
tinut un joc amical c- 
E. V. Fussen pe care a învins-o cu 12—5 
(6—2, 5—2, 1—1). o Selecționata Ce
hoslovaciei își oontinuă pregătirile în 
vederea campionatului mondial intilnlnd 
astăzi la Teplice reprezentativa R. F. 
Germania. Miercuri, la Usti nad Labem, 
are loc cea de-a doua partidă.

NATAȚIE © Lotul de sportivi sovietici 
care a efectuat un stagiu de pregă
tire în S.U.A. a participat la un con
curs desfășurat la Mission Viejo (Cali
fornio) : feminin , 200 m liber — Irina 
Vlasova 2:10,13, Jennifer Hooker 2:11,69: 
100 m liber — Larisa Lerareva 1:01,64 ; 
masculin, 200 m spate — John Naber 
2:10,15.

.... _ sus-
cu formație

PATINAI c Concurs la Inzel, mascu
lin : 1 500 m — Andersson (Suedia) 
2:14,17 ; 5 000 m — van Helden (Olan
da) 7:27,31 ; 1 000 m — De Jong (Olan
da) 1:19,36 ; feminin : 1 000 m — Virve

mMaekelae (Finlanda) 1:39,85 ; 500
— Lena Tlllquist (Suedia) 46,45.

RUGBY _ ,
Anglia, echipa Farul 
nit formația Trojans, 
vlnsă cu 15—3.

turilor pentru următorul interval 
olimpic al cărui obiectiv final sînt 
Jocurile de iarnă de la Lake Pla
cid în 1980. Important este faptul 
că în toate marile echipe (unde au 
intervenit substanțiale modificări 
in conducerea federațiilor și a cor
pului de antrenori) s-a asigurat 
continuitatea și nivelul performan
ței prin menținerea în structura 
loturilor a personalităților tehnice, 
pe scurt, a schioarelor (încă) va
loroase fie prin rezultatele de care 
sînt capabile, fie prin rolul de mo
del tehnico-tactic față de noile 
schioare introduse în echipe. Ast
fel, în echipa Austriei, pe lîngă 
consacratele Annemarie Proll. Mo
nika Kaserer, Brigitte Totschnig- 
Habersatter, au fost introduse în 
lotul alpin Martina Elmer, Maria 
Schlechter, Lea Solkner și altele. 
Interesant este și faptul că în a- 
ceastă echipă se încearcă o depla
sare a specializării și spre slalom 
special, completând astfel preferin-

Briand. îm- 
și în echipa

gitte Glur, Brigitte 
prospătare masivă 
S.U.A., unde liderele Cindy Nelson 
și Lindy Cochran vor pregăti de
sigur iureșul mai tinerelor Abigail 
Fisher. Vicky Fleckenstein, Betsy 
Dorsey etc. Și în alte echipe inti-' 
neririle sînt numeroase. Deosebirea 
constă în faptul că valorile foarte 
înalte (care să fie urmate) sint 
mult mai rare. La italience, de pil
dă, Claudia Giordani este o mare 
campioană, de care vom auzi ne
greșit. Printre celelalte schioare cu 
posibilitate de a tulbura ierarhiile, 
oarecum conservatoare, ale schiu
lui ar putea conta, cu o mai mare 
pondere în acest sezon, Evl Mitter- 
maier (R.F.G.), Hanni Wenzel
(Liechtenstein). Kathy Kreiner și 
Susan Clifford (Canada), Elena 
Mathous (Iran), Dagmar Kuzmano- 
va (Cehoslovacia). Dar sezonul și 
surprizele abia au început...

Mihai BARA

înContînuîndu-și turneul .
Constanța a întil- 

de care a fost în-

la Hastings a con-ȘAH e 
ti ou at cu 
mianovfci 
Smislov 
Adorjan 
întrerupt, 
marele maestru Vasiîi Smislov cu 3

Turneul de . _ ___ _
runda a patra : Farago — Da- 
1—0, Kagan — Kaplan 1—0, 

— Zwaig V2—V2. Whitley
V2—V2. Celelalte partide

Lider al clasamentului

ÎNTRECERILE SCHIORILOR SOVIETICI

s-au 
este 

J p.

TENIS ® întreruptă duminica seara, 
finala turneului de ia Sydney a fost re
luata ieri $i s-a încheiat cu victoria lui 
Tony Rack© care-l învinge pe Dick Stoc
kton cu 6—3, 3—6, 6—3, 6—4.

de schi- 
încheiat

Loturile reprezentative 
fond ale U.R.S.S. și-au 
concursul de verificare, desfășurat 
pe pîrtiile de la Krasnogorsk. O 
nouă victorie a fost obținută de 
campioana olimpică și mondială 
Galina Kulakova, care a terminat 
învingătoare în cursa de 10 km. 
fiind cronometrată cu timpul de .

32:36,8. Pe locul secund s-a clasat 
Raisa Smetanina. în 33:00,0, iar 
a treia a terminat tinăra schioară 
Nurănia Latfulina — 33:48,4.

în proba masculină de 15 km, 
victoria a revenit campionului 
olimpic Nikolai Bajukov, cu tim
pul de 44:35,0. Pe locul doi — 
Serghei Saveliev 44:43.2.

„INVAZIA URIAȘILOR66

„TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI"

TINERII HOCHEIȘTI ROMÂNI 

PE LOCUL III
Victoria finală a revenit selecționatei Italici

Tradiționala competiție de ho
chei rezervată echipelor de juniori 
și dotată cu „Trofeul celor 6 na
țiuni" a fost cîștigată la actuala 
ediție de selecționata Italiei, care 
prin acest rezultat, mai puțin 
scontat, a furnizat una din pri
mele mari surprize ale sezonului 
hocheistic. După două meciuri e- 
gale cu Austria (4—4) și România 
(3—3), tinerii jucători italieni au 
reușit o categorică victorie în 
meciul cu Elveția, una din prin
cipalele pretendente la primul loc 
(8—4), după care. în ultima etapă, 
au învins Ungaria cu 6—0. Totali- 
zînd astfel 8 puncte. Italia a ter
minat pe primul loc și a intrat 
pentru prima oară în posesia fru
mosului trofeu.

Derbyul ultimei etape l-a con
stituit, însă, meciul dintre echipele 
României și Elveției. Tinerii ho- 
cheiști români, avind 7 puncte, 
puteau ocupa primul loc in tur
neu dacă învingeau selecționata 
Elveției. Dominați de emoție ei au 
inceput meciul slab, pierzînd în 
cele din urmă. Victoria a revenit 
elvețienilor cu 5—1 (3—0, 1—1,
1—0). care acumulind 8 puncte au 
terminat pe locul secund, în timp 
ce reprezentativa României cu 7 
puncte s-a clasat pe locul III. Ul
timul meci a opus formațiile Aus
triei și Bulgariei și s-a încheiat cu 
victoria primei echipe cu scorul 
de 6—3.

Patru din cele 5 e- 
:'iipe occidentale care au 
:voluat în acest sezon 
!a București, în cadrul 
■upelor europene de 
jaschet, aveau în forma
le jucători americani. In 
■lasamentul coșgeterilor 
: ’.mnionatului de baschet 
al Franței, printre pri
mii 25 de ași ai eficaci
tății nu există 
"ingur francez, 
:ntr-o mare de 
mericane. de : 
oină . la Brown, 
chipa națională 
dei figurează ,7 
de peste Ocean, 
lizați. „Perle 
„vrăjitori ai balonului" 
transatlantici, nu lipsesc 
aproape din nici o for
mație de vază din Spa
nia, Italia. Belgia, 
cele 29 de echipe 
urmează ligile vest-ger- 
mane de baschet doar 
două nu au jucători pro- 
veniți din America...

Asemenea date întă
resc observația că bas- 
hetul european e supus 
iresiunii unei puternice 
.nvazii de dincolo de

Ocean. De fapt, toți 
cești jucători care 
invadat, vechiul conti
nent sînt băieți de peste 
2 metri, jucători de mina 
a doua sau chiar a treia, 
care nu și-au putut asi
gura acasă un contract 
ca profesioniști. Fără in

a- 
au

scad în 
fran-

pur sportive 
eficacitate. Clubul 
cez B.C. Caen are 4 ju
cători americani, 
presa pariziană nu-i nu
mește decit „muncitori 
imigranți". In echipa 
campioană a R.F. Germa
nia, TuS 04 Leverkusen,

dar

care
ță- 
de 

po
se

ră-

decît un 
pierdut 

nume a- 
la Smith 

In e- 
a Olan- 
jucători 
natura- 
negre“,

Din 
care

doială, cu experiența lor, 
cu știința jocului, au 
contribuit la relansarea 
baschetului in unele țări 
europene, dar în cazurile 
cele mai frecvente a- 
pelul la acest costisitor 
„import" a fost determi
nat de dorința de a „face 
spectacol", de a realiza 
o profitabilă industrie a 
spectacolului sportiv.

în momentul în care 
jocul de baschet începe 
să fie considerat din 
punct de vedere strict 
comercial, argumentele

joacă și John Ecker, so
țul american al fostei 
campioane olimpice Hei
de Rosendahl, dar presa 
il asimilează cu orice alt 
..Gastarbeiter".

Importul tot mai ac
centuat de jucători 
transoceanici vădește nu
mai intenția de ,.a face 
casă“. de a obține înca
sări mari prin rezultate 
bune și prin divertis
ment (adesea) dincolo de 
morala sportivă. Se înte
țesc, în ultima vreme, 
cazurile de asemenea ju-

cători americani 
schimbă cluburile (și 
rile) nu în funcție 
preferințe de stil, ci 
trivit avantajelor ce 
oferă.

Situația nu, putea
mine fără ecou în cercu
rile adevăraților iubitori 
de sport. în săptămîna- 
lul vest-german „Die 
Zeit“ din Hamburg, Karl 
Morgenstern denunță a- 
ceastă realitate, sub tit
lul : „în Bundesliga (de 
baschet) domină bine 
plătiții asi de dincolo de 
Ocean". Mai 
intervine Henri 
în cotidianul 
„l’Equipe", cînd
„Să se pună capăt 
cestei recrutări sălbatice, 
fără de lege și firește 
fără cinste, care ia 
ce in ce mai mult < 
unui infamant tirg 
glob-trotteri“. A ' 
vremea, se pare, ca 
ceasta „avalanșă a uria
șilor" să fie oprită.

Victor BANCIULESCU

virulent 
Gracia, 

parizian 
scrie : 

a-

din 
alura 

de 
venit 

i a-

Piero 
Heini

Faza din meciul Canada 
hoslovacia (4—4) din cadrul 
C.M. (tineret). Iată momentul 
în care Secord (nr. 20) înscrie 
primul gol pentru Canada, pe 
lîngă Korbela (nr. 22) și portarul 

cehoslovac Cerveny (nr. 2).
Telefoto : A.P.—AGERPRES

PRIMUL MARE
AL SEZONULUI

MELBOURNE, 3 (Agerpres). — 
Pe terenurile stadionului „Koo- 
yong“ din Melbourne au început 
campionatele internaționale de 
tenis ăte AUșferâliei,'.primul mare 
turneu al sezonului 1977.

Partida ■ inaugurală s-a dispu
tat între argentinianul Guillermo 
Vilas și australianul Paul McÎMa- 
mee, victoria revenind primului 
cu 6—2, 6—4, 6—2. în alte par
tide s-au înregistrat rezultatele: 
Gorman — Simpson 6—3, 6—3, 
6—4; Ruffels — Kronk 7—5, 
6—1, 6—4; Ashe — McNamara 
6—3, 6—0, 6—2; Case — Lewis

DE
3—6,

TURNEU
TENIS 77

6—1, 6—3 6—1; Bohrnstedt 
— Elschenbroich 3—6, 6—3, 6—3, 
6—3.

Tot în primul tur al probei de 
•simplu masculin Ion Țiriac 
(România) l-a învins cu .6—0, 
6—4, 6—4 pe Peter Carrtpbell 
(Australia).

în primele întâlniri ale con
cursului feminin, jucătoarea ita
liană Daniella Mârzano a în
vins-o cu 3—6, 6—4, 6—1 pe Mi
chelle Gourdal (Belgia), iar Pam 
Whytcross (Australia) a dispus 
cu 5—7, 6—4, 6—4 de Kathy 
Harter (S.U.A.)

ECHIPA U.R.S.S.

PRAGA, 3 (Agerpres).
Prima ediție a campio
natului mondial de ho
chei pe gheață rezervat 
echipelor de tineret, (sub 
20 de ani) care s-a dis
putat in mai multe lo
calități din Cehoslovacia 
s-a încheiat cu victoria 
selecționatei 
care a 
vinsă 
lizind 
locurile 
clasamentul 
situat formațiile 
dei — 11 p. Cehoslova
ciei — 9 d. Finlandei — 
8 p, Suediei — 6 p. R.F. 
Germania — 4 p, S.U.A. 
— 3 p și Poloniei — 1 p.

In ultima zi a turneu
lui. la Zvolen, s-a 
putat partida derby 

tre reprezentativele U.R.S.S. 
Canadei,‘victoria revenind cu 
rul de 6—4 (6—0, 0—0, 0—4) 
cheiștilor sovietici. Meciul a 
palpitant, ambele echipe dominînd 
copios cite o repriză. Mai viguroși 
și mai siguri în apărare, tinerii 
jucători sovietici au învins prin 
golurile marcate de Gimaiev (2), 
Frolikov, Zubkov, Romașin și Sis- 
tak. Punctele echipei canadiene au 
fost realizate de Secord, Anderson, 
Hazlett și Seiling.

în celelalte două meciuri s-au 
înregistrat. următoarele rezultate : 
Cehoslovacia — Suedia 4—2 (2—0, 
0—0, 2—2) ; R.F. Germania — Po
lonia 9—2 (3—0, 5—1, 1—1).

U.R.S.S.. 
terminat neîn- 

competiția tota- 
14 puncte.

următoare 
final

Pe 
în 

s-au 
Cana-

dis- 
din

s’ sco- 
ho- 
fost

CÎȘTIGĂTOARE

Cei 30
prezenti __  ______
mai bună echipă a campionatului 
în următoarea componență : por
tar : Aleksandr Tijnik (U.R.S.S.) ; 
fundași : Lubos 
vacia) — Risto 
da) ; atacanți : 
tavsson (Suedia) 
(Canada) — Igox-

de ziariști.de specialitate 
la turneu au alcătuit cea

Oslizlo (Cehoslo- 
Siltanen (Finlan- 
Benșt Ake Gus- 
— Dale McCourt 

Romasin (U.R.S.S.)

DOI LIDERI
IN C.M. DE ȘAH
PENTRU JUNIORI

HAGA, 3 (Agerpres). După 
disputarea a 11 runde și a unor 
partide întrerupte, în campiona
tul mondial de șah pentru ju
niori, care se desfășoară în ora
șul olandez Groningen, conduc 
Lubomir Ftacnik (Cehoslovacia) 
și Mark Diessen (S.U.A.), cu cite 
8V2 puncte. Șahistul român Ovi- 
diu Foișor, care în runda a 11-a 
a remizat cu englezul Jonathan 
Mestel, totalizează 6 puncte.

Alte rezultate: Ftacnik — Ro
gers 1—0, Diessen — Gheorghiev 
1—0, Kouatly — Chandler 1—0, 
Vladimirov — Sisniega Vî—Vs, 
Egmond — Chaves ‘A—'A.

'2-

LA SFlRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMINI
MECIURILE JUR.. ALE SEMIFINALELOR 
C.C-E. Șl CUPEI CUPELOR LA VOLEI

La sfirșitul acestei săptămini, 
echipele noastre de volei vor sus
ține meciurile tur din cadrul se
mifinalelor celor două mari com
petiții rezervate formațiilor de 
club. Cupa campionilor europeni 
și Cupa cupelor.

Conform programului partidele 
se vor desfășura după cum ur-

mează : simbătă : T.-aktor Schwe
rin — Dinamo (feminin) în C.C.E., 
Plomien Sosnowiec — Steaua 
(masculin) . și Ț.S.K.A. Sofia — 
Rapid (feminin) în Cupa cupelor ; 
duminică : S.C. Leipzig — Dinamo 
(masculin) în C.C.E.

Returul este programat după o 
săptămină in Capitală.

CIȘTIGA TITLUL DOPA11 ANI
4

15
15
15

mu

cursul 
tranzi- . Moscova 

Cernomoreț 
Șahtior Donețk 
Aripile Soviet. 
Dnepropetrovsk 
Zaria
Ararat Erevan

2.
3.
4.
5.
6.
7.

IATĂ CLASAMENTUL FINAL :
1. Torpedo Moscova
“ Dinamo Kiev 

Dinamo Tbilisi 
Karpatî Lvov 
Zenit Leningrad 
Dinamo Moscova 
Ț.S.K.A.

8. Lok.
9. “

10.
11.
12.
13.
14.

15. Spartak Moscova 15 5 3 7 15-18 13
16. Dinamo Minsk 15 2 4 9 19-21 8

CAMPIONATE IN PAUZA DE IARNA

La sfîrșitul anului 1976 s-a 
închedart cel de al 39-lea campio
nat al U.R.S.S. Pentru prima 
oară, întrecerea celor mai bune 
formații sovietice s-a desfășurat 
intr-iun singur tur, în 
toamnei (după un tur de 
țle, în primăvară).

Titlul a revenit echipei 
do Moscova, care, după 
intră din nou în posesia 
lui. Antrenorul echipei este 
tul internațional Valentin 
nov, care a jucat în această 
mație, iar de nouă ani se 
la cîrma proaspetei campioane. 
Torpedo Moscova este una dintre 
cele mai tinere formații din 
campionat (media de vîirstă: 23 
de ani), are o linie mediană 
foarte activă (Zaharov, Filatov, 
Iurin), iar dintre atacanți, Kru
glov, Sucilin și îndeosebi Belen
kov au fost jucătorii de bază ai 
echipei. Firește, meritul cel mai 
mare al proaspeților campioni 
riu constă doar în tinerețea lor 
ci și în faptul 
au fost crescuți 
movați pe rînd 
pitici, în cea de 
ret și apoi în cea de seniori.

Valentin Ivanov dorește să 
formeze un 11 puternic, așa cum 
era formația sa în urmă cu 12 
ani, cînd el însuși juca alături 
de renumiții Strelțov, Voronin. 
Banikov. „De fapt — spune Iva
nov — ca să fiu obiectiv, cea 
mai bună echipă din U.R.S.S. ră- 
mîne Dinamo Kiev. Ea joacă

6
7

22-19 17
22-16 16
15-13 16

Torpe-
11 ani, 
trofeu- 

fos- 
Iva- 
for- 
află

că toți jucătorii 
de club și pro- 
din echipele de 
juniori, de tine-

spectaculos, practică un fotbal 
modern și are în componenta ei 
pe cei mai valoroși internațio
nali: Blohin, Muntean, Oniscen- 
ko, Rudakov, Slobodian. La sfîr- 
șitul campionatului însă, Dina
mo Kiev părea obosită datorită 
numeroaselor partide susținute, 
eforturilor Ia care au fost su
puși jucătorii selecționați în e- 
chipa reprezentativă". Iată de ce, 
Dinamo Kiev a obținut doar o 
singură victorie în deplasare! In 
schimb, Dinamo Moscova deține 
și ea un record, cel al punctelor 
acumulate pe teren propriu: 13 
din 14 posibile.

CAMPIONATE
PORTUGALIA (etapa 12) : Le- 

ixoes — Guimaraes 2—1 ; Mon- 
tijo — Belenenses 1—0 ; F.C. 
Porto — Boavista 2—0 ; Vitoria 
Setubal — Atletico 5—2 ; F.C. 
Braga — Estoril 1—1. 
partide au fost aminate, 
clasate :

Guimaraes 2—1 : 
Belenenses 1—0 ;
Boavista 2—0 ;
- Atletico 5—2 :

Celelalte 
Primele

ECHIPA LUI „H.H." 
PE ULTIMUL LOCI

Aproape uitat. Helenio Herrera, 
celebrul antrenor al anilor ’60, cel 
care a dus pe Internazionale Milano 
pe culmile gloriei, încearcă să re
vină în arenă. Deocamdată el este 
consilier tehnic la clubul Rimini din 
divizia a doua a Italiei. Dar lată că 
reușitele sale se lasă încă așteptate, 
clubul are de cîtva timp terenul 
suspendat - din oauza suporterilor, 
iar echipa ocupă ultimul loc în cla

sament... E grea revenirea !

1; Sporting Lisabona 1110 1
2. Porto 12 7 2
3. Benfica 11 7 2

o 28- 7 21
3 28-13 18
2 18-13 1<

BELGIA (etapa 16) : Anvers — 
F.C. Liege 5—0 ; Mechelen — 
R.W.D. Molenbeek 0—1 ; Courtrai 
— Ostende 4—2 ; Charleroi — Wa
regem 0—1 ; Standard Liege — 
Beerschot 1—1 ; Lokeren — F.C. 
Bruges 2—2 ; Winterslag — Beve- 
ren 0—0 ; S.C. Anderlecht — S.K. 
Lierse 3—0. Primele clasate :

Impetuoșii atacanți de la Dinamo Kiev, Blohin și Oniseenko (in plin 
plan, de la stingă
Moscova.

la dreapta) în acțiune, în meciul cu Spartak 
Foto : „FUTBOL I HOKKEI" — Moscova

Două echipe au
Spartak Moscova
Minsk. Firește, părăsirea primei 
ligi de către Spartak constituie 
o mare surpriză, pentru că. ea 
nu a jucat niciodată într-o ligă 
inferioară, avînd chiar un pal
mares remarcabil: a cucerit de

retrogradat: 
și Dinamo

nouă ori campionatul și tot de 
atâtea ori Cupa U.R.S.S.

Jocurile din toamnă au fost 
influențate de vremea nepriel
nică (frig, zăpadă, ploi) și de 
terenurile desfundate. în aseme
nea condiții; și numărul specta
torilor a fost cu mult mai redus 
decît’ cel din primăvară.

IN CURS DE DESFĂȘURARE
Barcelona — Elche 4—1 ; Hercules 
Alicante — Espanol Barcelona 
2—0 ; Sevilla — Real Sociedad 
0—3 ; Burges — Celta Vigo 1—0 ; 
Zaragoza — Valencia 2—2. Pri
mele clasate :

1. F. c. Bruges
2. R.W.D. Molenbeek
3. S. c. Anderlecht

16
16
16

10
9
8

• ••

13) Panathi-GRECIA (etapa ____ ,
naikos — Yannina 3—1 ; A.E.K. — 
Apollon 2—0 ; Olympiakos Pireu 
— Kavala 2—1 ; P.A.O.K. — Eth- 
nikos 2—1 Aris — Panionios 
1—1 ; Serrai — Panahaiki 2—1 ; 
Pierikos — Atromitos 1—0 ; Pe- 
netlikos — Kastoria 2—0. 
clasate :

1. C. F. Barcelona
2. Valencia
3. Atletico Madrid

Pfimele 14) : Besiktas

î.
2.
3.

P.A.O.K.
Olympiakos 
Panathinaikos

13 ro
13 io
13 9

16) :

3
2
3

AtleticoSPANIA (etapa
Madrid — Real Madrid 4—0 ; Ma
laga — Santander 1—2 ; Salamanca 
— Las Palmas 0—0 ; Atletico Bil
bao — Betis Sevilla 1—0 ; C.F.

> TURCIA (etapa
Mersin 1—1 ; Giresunsport — Es- 
kisehirsport 1—2 ; Bursaspor — 
Adanaspor '6—1 ; Zonguldakspor — 
Trabzonspor 0—1; Adanademirspor 
— Galatasaray 0—0 ; Fenerbahce — 
Altay 1—1 ; Goztepe — Orduspor 
1-0.

Clasament : 1. Trabzonspor
21 p ; 2. Eskisehirspor 19 p ;
3. Galatasaray 17 p.
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