
FOTBALUL, LA STARTUL 
PREGĂTIRILOR

Fotbaliștii s-au reunit ieri — la lotul național și Ia cluburi - pentru 
începerea pregătirilor în vederea viitorului sezon. Un sezon dificil, 
încărcat de obligații majore, pentru că el trebuie să aducă fotba

lului nostru atit pașii inainte - mult doriți - pe drumul îmbunătățirii 
calității jocului practicat in competițiile interne, cit ți un debut bun in 
preliminariile unei noi ediții a campionatului mondial.

începe așadar un nou an de muncă, în care și fotbalul se va în
cadra în efortul general de transpunere în viață a importantelor sarcini 
rezultate din PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A MIȘCĂRII SPORTIVE, apro
bat de partid, și care, în legătură cu acest sport, arată - între altele 
— că el trebuie să se ridice la nivelul cerințelor internaționale, „prin 
măsuri eficiente de întronare a unui spirit de muncă intensă, de ordine 
ți disciplină in executarea riguroasă a programelor de pregătire, de res
pectare întocmai a normelor vieții sportive".

Așa cum s-a arătat în comentariile noastre după sezonul de toamnă, 
cum a rezultat și din recenta analiză de la Snagov, făcută de F.R.F. în 
prezența antrenorilor și medicilor echipelor divizionare, turul actualului 
campionat n-a reușit să se ridice la un nivel satisfăcător, pregătirea 
fizică a jucătorilor, eficacitatea, bagajul tehnico-tactic, angajamentul la 
efort și ritmul de joc fiind, în continuare, deficitare, sub nivelul competi
tiv pe plan mondial. In întrecerile internaționale, ca o consecință firească, 
echipele noastre, atit cele de club cit ți cele reprezentative, nu și-au 
putut atinge obiectivele propuse, ceea ce a constituit un motiv de insa
tisfacție pentru iubitorii acestui sport.

Sub semnul acestor insatisfacții, dar și al mobilizării, al dorinței ferme 
a tuturor celor angajați direct în activitatea fotbalistică (jucători, antre
nori, conducători de cluburi și de secții) de a contribui la curmarea unei 
stări de lucruri care nu mai poate fi tolerată, s-au reluat ieri pregăti
rile. După obișnuitul control medical, se trece - în majoritatea cazurilor, 
chiar de luni — la primele ședințe de antrenament, consacrate, cum e 
și normal, readaptării organismului la efort și apoi acumulărilor fizice 
de bază, pe care să se planteze, în cea de a doua etapă a pregătirii, 
acumulările specifice.

lată deci că zilele de lucru următoare, săptăminile care vin, au o 
însemnătate majoră in ceea ce privește felul cum se vor prezenta fotba
liștii noștri in întregul sezon.

Este, deci, cazul sa amintim jucătorilor că au obligația de a folosi 
orele de pregătire din plin, de a depune toată sirguința ți perseverența, 
de a se angaja în această etapă cu seriozitate, cu convingere și inalt 
spirit de răspundere. Din partea antrenorilor, așteptăm fermitate în apli
carea programelor ți a indicațiilor metodice elaborate de Colegiul central, 
exigență neabătută, poziție intransigentă față de încercările de sustra
gere de la efort, dar ți atitudine creatoare, constructivă, dovezi de ridi
cată profesionalitate, care să concure la abordarea sezonului, de către 
echipele respective, cu un înalt grad de pregătire. Răspunderi de prim 
ordin au și conducerile secțiilor și cluburilor, in asigurarea unor condiții 
administrativ-organizatorice optime, in a veghea ca procesul de instruire, 
împletit strins cu cel de educație, să se desfășoare intr-un climat optim, 
constructiv, de maximă eficiență.

Evident, toate aceste imperative privind reluarea activității în cluburi 
capătă contururi în plus atunci cind este vorba de loturile reprezentative, 
în care sînt reuniți fotbaliștii socotiți susceptibili de a purta în primă
vară tricoul național. Beneficiind în acest an de o importantă perioadă 
de pregătire în comun — justificată de marile examene ale primăverii, 
meciurile cu Spania și Iugoslavia - lotul reprezentativ A, tehnicienii săi, 
responsabilii echipei naționale se angajează intr-o muncă de mare răs
pundere față de fotbalul românesc, față de opinia publică sportivă, dato
ria tuturor fiind ca aceste săptămini să însemne o perioadă de lucru 
intens, rodnic, care să se concretizeze prin atingerea unui inalt grad de 
pregătire ți prin obținerea rezultatelor dorite.

La toate nivelele, primele zile de lucru in fotbal din acest an tre
buie să însemne o plenară angajare a tuturor in efortul pentru depășirea 
stadiului nesatisfăcător in care se află acest sport, pentru ridicarea sa la 
nivelul cerut de documentele de partid.
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SĂ ÎNDEPLINIM PROGRAMUL DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII SPORTIVE

APROBAT DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.!

MATERIALE Șl ECHIPAMENT SPORTIV DE BUNĂ CALITATE, 
IN CANTITĂTI SUFICIENTE, DAR SI BINE GOSPODĂRITE 

7 7 7

Printre obiectivele de importanță majoră 
înscrise în Programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980, aprobat de Comitetul 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., se înscriu și 
cele privind asigurarea unor materiale și echi
pamente cu parametri calitativ superiori în can
tități suficiente, care să satisfacă exigențele

actuale și să asigure condiții de reușită acțiu
nilor sportive. în această direcție întreprinde
rilor producătoare le revin sarcini deosebite 
pentru realizarea respectivelor bunuri, in con
cordanță cu cerințele mereu crescînde ale spor
tului de masă și de performanță, în timp ce 
beneficiarii — unitățile sportive — trebuie să 
aibă în vedere o judicioasă utilizare, o bună

gospodărire a materialelor și a echipamentelor, 
pentru a se evita degradarea timpurie și iro
sirea unor prețioase fonduri. De asemenea, nu 
trebuie neglijate nici răspunderile ce revin 
unităților comerciale, care trebuie să se ocupe 
de o bună aprovizionare și desfacere promptă, 
civilizată.

ÎNSEMNATE SPORURI

DE PRODUCȚIE

Ministerul Industriei Ușoare, prin 
unitățile subordonate, se află prin
tre principalii producători de ma
teriale și echipament sportiv, reali- 
zînd o variată gamă sortimentală 
atît din domeniul confecțiilor, tri
cotajelor, cit și al pielăriei. Iată, 
de ce, am solicitat tovarășului ing. 
Ion Dumitrescu, director la Direc
ția tehnică, cîteva detalii referi
toare la preocupările din acest do
meniu.

— Mai întii aș vrea să precizez 
că, pentru îndeplinirea măsurilor 
înscrise în plan, centralele indus
triale, institutele de cercetări și 
întreprinderile au cercetat și reali
zat materiale și echipament spor
tiv la parametrii tehnici și calita
tivi superiori. S-au acoperit, de 
asemenea, cerințele pentru sportul 
de performanță atît din punct de 
vedere cantitativ, dar, mai ales, 
prin îmbunătățirea calității și ca
racteristicilor tehnice. Aceasta a 
fost posibil și prin faptul că s-au 
dezvoltat o serie de capacități de 
producție, cum ar fi la I.P.M.S.

ÎN 1977

MilNE, LA PATINOARUL „23 AUGUST",

SE REIA DIVIZIA A LA HOCHEI
Primele patru formații de ho

chei din țara noastră — ne refe
rim, firește, la ierarhia valorică 
— își reîncep de mîine, pe pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală, disputa pentru titlul de 
campioană a țării. întrecerea se 
înscrie printre cele mal intere
sante evenimente ale acestui 
sfîrșit de săptămînă nu numai 
pentru că este vorba de o con
fruntare de vîrf într-o disciplină 
sportivă recunoscută pentru 
spectaculozitatea șî dinamismul 
ei, ci și pentru că în toamnă, la 
startul ei, competiția ne-a oferit 
o veritabilă „avalanșă" de sur
prize.

Este, credem, cunoscut modul 
neobișnuit în care s-a tranșat 
disputa dintre Steaua — Di
namo. Am scris despre acest 
luoru și nu mai revenim, aștep- 
tînd, la fel ca și iubitorii hoche
iului din Capitală, să vedem în 
ce măsură această situație, mai 
puțin întîlnită în hochei în ul
timii ani, a influențat pregăti
rile formațiilor fruntașe, le-a 
stimulat in creșterea ritmului și 
intensității antrenamentelor.

Un salt valoric este cu atît

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
CELUI DE AL TREILEA TUR

1. STEAUA 6 4 0 0 60-13 12
2. S.C. M. Ciuc 6 3 1 2 31-27 7
3. Dinamo Buc. 6 1 1 4 22-32 3
4. Dunărea Galați 6 10 3 17-58 2

PROGRAMUL $1 ARBITRII
Duminica, ora 16 ; Steaua Dunărea

(G. Tasnadi $1 C. Sgîncâ) j ora 18,30 : 
Dinamo — S. C. Miercurea Ciuc (O. Barbu 
șl FI. Gubernu).

Luni, ora 16 î Dinamo — Donarea (P. 
Kedveș și A. Biro) ; ora 18,30 ; Steaua — 
S. C. Miercurea Ciuc (Gh. Mureșan și M. 
Presneanu).

Reghin, Flacăra Roșie 
București, că s-au creat 
linii tehnologice specia
lizate, un exemplu con- 
stituindu-1 întreprinderea 
de tricotaje Caracal. Este 
important să menționez 
că pentru 1977, datorită 
măsurilor luate, s-au pre
văzut însemnate sporuri 
de producție față de fi
nul trecut.

— Evident, în planuri
le dv. figurează și o se
rie de produse nai...

— Nici nu se putea 
altfel, dacă ținem seama 
că trebuie să răspundem 
unor solicitări din ce în 
ce mai mari, că produ
sele noastre trebuie s? 
aibă un grad sporit de 
utilitate, funcționalitate și 
bun gust. Dintre noutăți, 
în curs de asimilare și 
care se află în probe de 
purtare, menționez : ghe
te căptușite cu blană 
sintetică, pantaloni de schi cu 
o țesătură nouă din fire sin
tetice. treninguri cu contexturi 
din fire supraelastice vanisate cu 
bumbac în modele noi din punct 
de vedere al croielii și al acceso
riilor, ghete cu patine fără bombeu 
întărit, pulovere jacard in modele 
și contexturi noi, mingi de fotbal 
finisate cu plastisol care împiedică 
pătrunderea umezelii, produse des
tinate sportivilor de performanță 
dar și celor amatori.

— Cum apredațt colaborarea cu 
beneficiarii î

— Orice propunere de la acei ce 
utilizează materialele și echipa
mentele realizate de noi este bine
venită și ne este de mare folos 
în ridicarea indicilor funcționali, 
în această direcție este de subli
niat buna colaborare cu C.N.E.F.S. 
de la care primim un permanent 
sprijin în munca noastră. Cel mai 
recent exemplu : pe baza propu
nerilor făcute am luat măsuri ca, 
încă din această lună, să se facă 
modificările solicitate la o serie de 
produse, cum ar fi căciulițele pen
tru alpiniști, dresurile pentru lupte 
și alte citeva. pentru a răspunde 
cerințelor.

★
în ceea ce privește noutățile de 

sezon mai adăugăm că a fost ex
tinsă gama schiurilor, la I.P.L. 
Reghin realizîndu-se modele noi, 
cu și fără fibre de sticlă. De ase
menea, se așteaptă și noile modele 
de patine, tip săniuță, pentru în
cepători. avînd cite două lame. în 
plus au fost preluate de la furni
zori noi tipuri de corturi alpine 
pentru 1—2 persoane, saci de dor
mit si rucsacuri.

La magazinul „Alpin" din Capitală au sosit noi sortimente de articole de sezon... 
Foto : Vasile BAGEAC

RECLAMERECLAME Șl..
De la producători, la beneficiari. 

Nu înainte, însă, de a investiga o 
verigă importantă : cum și în ce 
fel asigură rețeaua comercială a- 
provizionarea cu materiale și e- 
chipament sportiv.

Din cite sîntem informați, în
treprinderea pentru difuzarea ma
terialelor sportive a contractat 
pentru 1977 cu 45 la sută mai multe 
articole sport decît în 1976. ceea ce 
ilustrează eu pregnanță solicită
rile mereu crescute ale unităților 
sportive de performanță, dar si ale 
cetățenilor în general.

în Capitală, spre exemplu, pen
tru punerea în circuit a articolelor 
pentru sport și turism, există în di
verse puncte o rețea de magazine 
specializate care pun la dispoziția 
cetățenilor o gamă largă de pro
duse. în cantități suficiente. Și, 
totuși, pentru a putea face față 
numeroaselor cereri, pentru a se 
evita pierderile de timp, s-a luat 
măsura ca această rețea să fie ex
tinsă. Astfel, în trimestrul II ur
mează să fie dat în folosință, in 
cartierul Pantelimon, un mare ma
gazin general, cu o suprafață de 
aproape 2 000 m.p., iar în cartie
rele Militari, Titan. Dorobanți, Co- 
lentina ș.a. să se creeze la noile 

-magazine raioane specializate.
...Magazinul „Alpin". Afluență 

de cumpărători. Responsabilul 
Ovidiu Badea și celelalte vînză- 
toare răspund cu amabilitate so
licitărilor. dînd, atunci cind este 
nevoie, și indicațiile necesare. Ne 
amintim că acestei unități i s-a 
făcut o frumoasă reclamă. Din 
păcate aveam să aflăm că. tocmai 
o serie de articole de sezon, cum

ar fi schiurile „Postăvarul" si „Dia
mant", amintite in reclamă, nici 
nu au existat în magazin. Reve
nind la magazin am constatat că în 
rafturi au apărut noi cantități de 
mărfuri de sezon. Se cere deci 
mai multă operativitate în ceea ce 
privește aprovizionarea.

...Magazinul „Unirea". Stăm de 
vorbă cu șefa raionului foto-sport 
(!), Alexandrina Palangă : „Nu 
dispunem de tot ce se cere pentru 
sezonul de iarnă. Schiurile, din 
care ne lipsesc unele sortimente, 
ne ridică multe probleme. Nu a- 
vem nici patine cu cheie..." La 
raionul de confecții și încălțăminte, 
la solicitările noastre, s-a răspuns 
prompt și fără... probleme.

Emanuel FANTÂNEANU

De la Galați, corespondentul 
nostru T. Siriopol, ne-a transmis : 
„La raionul cu materiale sportive 
din cadrul magazinului Modern am 
intiinii aspecte contradictorii. Res
ponsabila raionului, Marina Ca- 
zapciu, ne-a convins că dispune 
de un bogat sortiment, dar reve
nind a doua zi și intrebind-o pe 
vinzătoarea Sanda Tudorache dacă 
are ghete pentru patine nr. 41—43, 
aceasta ne-a răspuns, fără a se ri
dica de pe scaunul unde aproape a- 
țipise de plictiseală, că "Nu avem 
cam de multișor». Adevărul este 
că in magazie existau toate mă
rimile I Să mai notăm, tot de la 
același magazin gălățean, că lip-

(Continuare în pag. a 3-a)

NADIA COMANECI 
ELOGIATĂ 

Șl ÎN MEXIC
CIUDAD DE MEXICO, 7 (A- 

gerpres) — „Revista revistelor", 
publicație săptămînală a cotidia
nului mexican „Excelsior" inse
rează în ultimul său număr re
zultatele tradiționalei anchete de 
sfîrșit de an. între personalitățile 
cele mai populare ale anului 
1976 din domeniul sportului este 
citată gimnasta româncă Nadia 
Comăneci, „care a fost admirată 
de întreaga lume în timpul O- 
limpiadei de la Montreal".

LOTUL
REPREZENTATIV

DE FOTBAL
VA JUCA 

LA TIMIȘOARA, 
ORADEA Șl REȘIȚA

Au fost stabilite primele jocuri 
de verificare ale echipei repre
zentative de fotbal din acest an.

în ziua de joi 20 ianuarie, la 
Timișoara, selecționabilii vor în- 
tîlni divizionara B locală C.F.R. 
Duminică 23 ianuarie, lotul va 
evolua la Oradea, în compania 
lui F.C. Bihor, iar miercuri 26 
ianuarie va juca la Reșița, cu 
F.C.M.

în primele zile ale lui februa
rie, lotul se va deplasa în Franța 
pentru un turneu de trei meciuri.

ATLEȚII
ÎN CONCURSURI 

INDOOR
Prima competiție atletică cu 

caracter republican, din acest an, 
campionatele de sală ale seniori
lor vor avea loc în Capitală, la 
„23 August", în zilele de 12 și 
13 februarie. Cîteva zile mai tîr- 
ziu se vor desfășura întrecerile 
tradiționalei competiții interna
ționale „Cupa de cristal" care 
vor constitui criteriu de selecție 
pentru campionatele europene 
indoor, din martie, de la San Se
bastian. Pînă la 12 februarie sa
la de la „23 August" va găzdui 
însă mai multe --------------- _ e
bucureștene.

A XXI-a EDIȚIE A 
„TURULUI CICLIST 

AL ROMÂNIEI"
Cea de a XXI-a ediție a „Tu

rului ciclist al României" se va 
desfășura anul acesta — între 8 
și 22 mai — în organizarea C.C. 
al U.T.C. (cu sprijinul F.R.C.) și 
va fi dotată cu „CUPA INDE
PENDENȚEI". Competiția, la 
care vor participa cei mai buni 
rutieri din țara noastră, va fi 
completată cu întreceri pentru 
juniori, demonstrații și ample 
sărbători sportive în orașele de 
popas. Traseul este următorul: 
București — Alexandria — Cora
bia — Craiova — Calafat — Dro- 
beta Tr. Severin — Tg. Jiu — 
Petroșani — Sarmisegetuza — 
Deva — Alba Iulia — Tg. Mu
reș — Lacul Roșu — Bicaz — 
Piatra Neamț — Suceava — Făl
ticeni — Iași — Vaslui — Bacău 
— Mărășești — Buzău — Bucu
rești.

mai necesar acum, cu cit după 
consumarea acestor trei „acte" 
ale întrecerii (mai rămîn pen
tru luna mai doar două runde), 
lotul reprezentativ va fi format 
și va începe activitatea la capă
tul căreia, în aprilie, apar jocu
rile din grupa A a campionatu
lui mondial.

în asigurarea succesului cam
pionatului Diviziei A la hochei 
un rol major îl pot avea — și 
trebuie să-1 aibe — arbitrii, 
care prin promptitudinea în in
tervenții și prin rapiditatea și 
oportunitatea deplasărilor lor pe 
gheață pot să contribuie la 
creșterea cursivității meciurilor 
și la normala lor desfășurare. 
Federația nu a hotărît încă a- 
plicarea și la noi a sistemului 
cu 3 arbitri, fapt pentru 
care sarcinile celor 2 obișnuiți 
cavaleri ai fluierului se mențin 
la fel de dificile.

Moment dramatic la poarta lui Netedu (Steaua), în care Dumitru și 
Bandaș, ambii Dinamo, încearcă să fructifice o ocazie de gol, în timp 
ce Varga (Steaua) a căzut pe gheață. Fază dintr-un meci Steaua — 
Dinamo.

In eșalonul secund
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). — Pe patinoarul artificial 
acoperit din localitate au început 
întrecerile turului 3 din cadrul se
riei secunde a campionatului Di
viziei A.

Partida inaugurală dintre UNI
REA SF. GHfeORGHE și AVÎN- 
TUL GHEORGHIENI a fost și cea 
mai echilibrată a rundei. Scorul a 
evoluat strîns, hocheiștii din Sf. 
Gheorghe păstrînd conducerea. Ei 
au fost egalați în ultima repriză, 
cind Avîntul ar fi putut chiar să 
cîștige dacă jucătorii săi n-ar fi 
irosit citeva ocazii foarte bune. 
Rezultatul: 5—5 (3—1, 1—2, 1—2).

SPORTUL STUDENȚESC A.S.E. 
— AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 
15—3 (6—1, 5—1, 4—1). Jocul a 
fost la discreția studenților bucu- 
reșteni care au avut cei mai buni 
jucători în Boldescu și Constanti- 
nescu, fiecare autor a 3 goluri.

TÎRNAVA ODORHEI — LI
CEUL NR. 1 M. CIUC 9—5 (4—2, 
2—3, 3—0). Elevii au rezistat bine 
două reprize, timp în care meciul 
a fost echilibrat. în ultima treime, 
plusul de experiență și pregătirea 
fizică superioară a hocheiștilor din 
Odorhei și-au spus, însă, cuvîntul.

Turneul continuă pînă la 12 ia
nuarie. (V. PAȘCANU — coresp.).

Se apropie C.E. de bob de la Sinaia

iMHIl® PÎRTIEI AVANSEAZĂ,
DAR LUCRĂRII ML..

In divizia a la handbal feminin

I. E. F. S.-UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 20 -10!
Turneul de sala de la Galați continuă

REZULTATE TEHNICE (etapa a XV-a)
Progresul Buc. 
Mureșul Tg. Mureș 
Textila Buhuși 
Universitatea lași 
Universitatea Buc. 
Voința Odorhei

Univ. Cluj-Napoca 
Constructorul Timișoara 
Confecția București 
Rapid București
I.E.F.S. București 
Universitatea Timișoara

15-15 (8- 8)
13-13 (5- 7)
8- 18 (4-10) 

17-19 (5-11) 
10-20 (4- 8)
9- 17 (6- 8)

GALAȚI, 7 (prin telefon). Vi
neri după amiază a început in 
Sala sporturilor din localitate cel 
de al doilea turneu de sală al 
campionatului feminin de handbal, 
Divizia A. Se dispută etapele a 
XV-a. a XVI-a (sîmbătă) și a 
XVII-a (duminică).

Cîteva amănunte din desfășura- 
jea etapei a XV-a.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— I.E.F.S. 10—20 ! Derbyul etapei 
-a însemnat un veritabil triumf 
pentru echipa antrenată dc Vale- 
riu Gogâltan. I.E.F.S. a întrecut 
la un scor neașteptat de mare 
liderul campionatului, anunțîn- 
du-și de fapt pretențiile la supre
mație. „U“ a început meciul do
minată de trac, lăsîndu-se sur?

astăzi și miine
prinsă de atacurile rapide și com
binațiile în viteză ale adversare
lor. în min. 20, I.E.F.S. conducea 
cu 6—4. Eliminarea Doinei Furcoi 
pentru 2 minute a permis lui 
Boși și colegelor sale să-și mă
rească avantajul la 4 goluri : 8—4. 
După pauză, cu un portar de nota 
10 (Viorica Ionică) și cu un atac 
irezistibil. I.E.F.S. s-a detașat net, 
permițîndu-și luxul de a-și rotunji 
golaverajul !... Au marcat : Arghir 
5, Andronache 2, Predescu 2 și 
Caramalău 1 — pentru Universi
tatea, Boși 5. Hobincu 4, Radu 3, 
G. Lăcustă 2, Weber 2, Ionescu 1, 
Chelba 1, M. Lăcustă 1 și Ră- 
ducu 1 — pentru I.E.F.S. Au ar-

Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a) k

Sezonul com- 
□etițional pe 
noua pirtie de 
bob și sanie 
din Sinaia ba

te la ușă. Presiunea timpului se 
simte din atmosfera ce plutește în 
jurul pîrtiei, din forfota oamenilor 
care încă lucrează. S-au executat 
multe lucrări care fac această ex
celentă bază sportivă de iarnă mo
dernă și funcțională. Au fost ter
minate și finisate două cabane la 
punctul plecare, a fost complet 
revizuită și pusă în funcțiune in
stalația de iluminat cu vapori de 
mercur, au fost străpunse două 
guri de tunel sub virajele 7 și 13 
pentru ușurarea accesului publi
cului în interiorul curbelor, au fost 
adăugate copertine din lemn și 
beton pe toate virajele, s-au efec
tuat nivelări de pămînt pentru 
sporirea vizibilității și pentru o 
circulație mai ușoară de-a lungul 
traseului, a fost terminată plecarea 
intermediară pentru bob (care ser
vește și ca start în probele de sa
nie). S-au executat multe și im
portante'lucrări. Și, totuși, la data 
vizitei noastre, la 5 ianuarie, mul
te altele se aflau în mare întîrzie- 
re de execuție, cu substanțiale ră- 
mîneri în urmă față de termenele 
pe care și le-au propus chiar 
constructorii (T.C.M.M. — director, 
Dumitru Tăslăoanu). Astfel, pre
lungirea liniei drepte de frînare 
după sosire nu este terminată 
(fiind necesare săpături, betonări 
etc), parasolarele nu au fost in
stalate, cablul electric pentru in
stalația electronică de cronometraj 
nu a fost așezat incă în pămînt, 
ca și legătura cu postul „trafo"

pentru iluminat, căbănița pentru 
cronometraj la sosire se află abia 
la nivelul fundațiilor.

întîrzierile de lucru devin și 
mai critice prin aceea că o echipă 
de 50 de oameni ai I.G.C. Sinaia a 
și început — conform planului — 
înghețarea pîrtiei de sus în jos. 
Joi, primele trei viraje erau com
plet înghețate. Liniile drepte și 
curbele ușoare sînt tencuite ziua 
cu mortar de apă și zăpadă, iar 
noaptea sînt stropite intens cu 
furtunele. In plus, se folosesc și 
blocuri de gheață, cite 800 zilnic 
— pentru marile viraje (dintre ca
re unele au peste 6 m înălțime). 
Vor fi necesare circa 300 de tone 
de blocuri de gheață — cile 20 
zilnic — trânsportate de la Fabri
ca de gheată din Ploiești. Nou
tatea lucrării, problematica deose
bită pe care o ridică explică res
ponsabilitatea și meticulozitatea cu 
care tehnicienii I.G.C. (Ion Pascu, 
Mihai Boța, Nicolae Dragomir) stu
diau și examinau soluțiile cele 
mai favorabile.

Este aproape sigur că îngheța
rea va fi gata la. timp, atit pentru 
antrenamente, cit și pentru con
cursurile internaționale, dintre ca
re primul — de sanie — este pro
gramat la sfirșitul lunii. Credem 
că se impune totuși o concentrare 
de forțe din partea constructorilor, 
cu o urmărire precisă și exactă a 
graficului de lucrări, aceasta con
stituind o garanție că anexele vor 
fi gata la vreme, cu un spațiu de 
timp necesar testărilor. Este ulti
mul ceas — al 12-lea — și se im
pun măsuri grabnice, altfel între
gul calendar competițional prevă-.

Linia dreaptă care încheie „cascada" de după virajul 13, una dintre cele 
mai spectaculoase porțiuni ale pîrtiei care va găzdui (intre 19 și 27 fe
bruarie), campionatele europene de bob. Foto : Dragoș NEAGU
zut poate fi afectat, mai cu seamă al bobului și săniei. Sîntem sigurf, 
funcționalitatea și securitatea aces- constructorii vor fi gata la timp j 
tui splendid „stadion" de iarnă Mihai BÂRA
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MCDFLISMUL-0 NOUA DISCIPLINA 
ÎN PREGĂTIREA STUDENȚILOR SUCEVENI

Cu trei 
pasionat 
Silvestru 
sportului, 
mondial la rachetomodele, a pro
pus conducerii Institutului • Pe
dagogic din Suceava ca în ca
drul programului de activități 
practice ale studenților să fie
inclus și modelismul — „ca 
sport tehnico-aplicativ cu majo
re implicații în pregătirea teh
nică multilaterală a tineretului" 
— cum își argumenta el ideea. 
Propunerea a fost apreciată, ți- 
nînd seama că aici se pregătesc 
viitorii învățători, vutorii edu
catori ai tineretului cuprins în 
învățămîntul general. Așa a luat 
ființă secția de modelism din 
cadrul Clubului sportiv univer
sitar sucevean. începutul nu a 
fost ușor. „Modelismul este un 
sport care cere multă răbdare, 
pasiune și perseverență — ne 
spune Silvestru Morariu — dar 
studenții s-au îndrăgostit repede 
de el și flacăra, o dată aprinsă, 
activitatea s-a extins. Noua dis
ciplină în practica de atelier 
s-a dovedit pe cit de activă, pe 
atît de bogată în rezultate.

tn atelierele de modelism stu
denții și studentele învață 
proiecteze, să construiască,

ani în urmă, un vechi 
al modelismului, prof. 
Morariu, maestru al 
recordman național și

să 
. ---------- — —---- -------- , tși
întregesc cunoștințele de aerodi
namică, mecanică, cercetări apli
cative. Și totul intr-un mod 
plăcut, cu eficiență maximă. In-

drăgesc munca practică, dragoste 
pe care o vor transmite, desi
gur, viitorilor lor elevi".

Clubul sportiv universitar su
cevean se mîndrește azi cu sec
ția sa de modelism. Iată de ce : 
la campionatul național de ra- 
chetomodele din 1974 studenta 
Lucica Jitaru a cîștigat — pen
tru secție — primul titlu de 
campion republican, ceilalți com- 
ponenți ai echipei sucevene cu
cerind, de asemenea, locuri 
fruntașe; în anul următor, la 
aceste succese au fost adăugate 
altele; în 1976 au fost cîștigate 
un nou titlu suprem (prin Gh. 
Crețu), un titlu de maestru al 
sportului (Lucica Jitavu) și a 
fost realizat un record mondial, 
prin Silvestru Morariu.

în toamna trecută, 30 de în
vățători, proaspeți absolvenți ai 
Institutului Pedagogic din Su
ceava, s-au prezentat la posturi 
purtînd în buzunar și calificarea 
de instructor de modelism. Poate 
că nu în toate cele 30 de școli 
din comunele județului — unde 
s-au prezentat acești tineri să-și 
înceapă cariera — vor lua ființă 
secții de modelism. Dar sîntem 
convinși că în majoritatea — da.

.....: la
condusă de Silvestru 
pregătește noi cadre, 
ni se pare demn de

în acest timp, pepiniera de 
Suceava, 
Morariu, 
Exemplul 
urmat. .

V. T. MUREȘ

LA V03KPA
Clubul radioamatorilor de la 

Casa centrală a pionierilor din 
Capitală împlinește 20 de ani 
de cind a lansat in eter pri
mul său mesaj — cu indica
tivul YO3KPA. Bilanțul activi
tății desfășurate de atunci este 
deosebit de bogat. Sportivii de 
la YO3KPA au stabilit 20 000 
de legături bilaterale cu radio
amatori din 110 țări de pe toate 
continentele și au participat la 
peste 50 de competiții interne 
și internaționale, obținînd nu
meroase locuri fruntașe și tro
fee, care împodobesc vitrinele 
clubului. Atrași de mirajul un
delor electromagnetice, al com
plicatelor și fascinantelor con
strucții și montaje radioelectro- 
nice, peste 7 000 de pionieri și 
școlari au frecventat în acești 
ani cercurile de radioamato
rism de aici, făcind primii pași 
in direcția unor preocupări 
care pentru mulți dintre ei au 
devenit profesii. Sute de spe-

instituțiile șicialiști din 
prinderile de profil din 
tală aici și-au început 
cia. Vorbind despre 
realizări, nu putem să 
mințim numele celui care de 
mulți ani conduce activitatea 
de radioamatorism de la 
YO3KPA, profesorul Nicolae 
Bătrîneanu.

în prezent, micii constructori 
au cele mai bune condiții de 
lucru: ateliere bine utilate cu 
instrumente și aparatură mo
dernă, piese și materiale co
respunzătoare pentru construc
ții și experiențe, o bogată li
teratură de specialitate. Para
lel cu diferite lucrări specifice, 
pionierii radioamatori și pro
fesorii lor se pregătesc intens 
în vederea viitoarelor competi
ții din primăvară și din vară 
— concursurile de radiotelegra
fia și de radiogoniometrie ope
rativă.

intre- 
Capi- 

uceni- 
aceste 
nu a-

Ion HOABAN

=SPORTURI=

ACTIVITATE DEZBORNON-STOP!

Viorel TONCEANU

CENTRE DE MODELISM
DE NIVEL REPUBLICAN

In sezonul rece, la aerocluburi

aparatele de zburat să 
în hangare și puse „Ia 
începea marea vacanță 

în care activitatea aero- 
se reducea doar la ore-

.......... .. .. -

Era o obișnuință ca în aviația 
sportivă, odată cu „numărătoarea 
bobocilor" din toamnă — cum se 
mai spune examenului de obținere 
a brevetului de pilot sau de para- 
șutist — 
fie trase 
vaselină", 
de iarnă, 
cluburilor 
le de pregătire teoretică pentru 
următorul sezon. Spre marea sa
tisfacție a zburătorilor, federația 
de specialitate a hotărît și a luat 
toate măsurile corespunzătoare 
pentru Ca această nejustificată pe
rioadă de program redus să fie 
transformată în sezon de zbor non
stop.

„Asigurarea unei activități con
tinue, la potențial maxim — ne 
spune col. Aurel Caloianu, coman
dantul Aeroclubului Central Ro
mân — este imperios necesară din 
multe puncte de vedere. In primul 
rînd se asigură continuitatea pre; 
gătiril sportivilor de performanță 
și perfecționarea măiestriei lor prin 
antrenamente în condiții de zbor 
mai dificile ; apoi, permanenta le
gătură a sportivilor cu aerodromul 
dă posibilitate antrenorilor să e- 
fectueze nu numai pregătirea de 
specialitate, ci si un antrenament 
fizic general, mai ales al tinerilor 
din loturile reprezentative ; în 
sfîrșit, în această perioadă ne pu
tem concentra mai mult atenția 
snre formarea cadrelor de specia
litate care să conducă activitatea 
de masă, de pe timpul verii".

Așadar, la București. Brașov, 
Ploiești. Suceava, Tg. Mureș și în 
alte aerocluburi se zboară, atît cu 
avionul cît și cu planorul. Fără 
îndoială că nu a fost ușoară tre
cerea rapidă de la exploatarea de 
vară a aparatelor la exploatarea 
de iarnă. Avioanele și planoarele 
au fost echipate cu stații de radio 
emisie-recepție pentru permanenta 
legătură cu pămintul, cu punctele 
de comandă, s-a asigurat echipa
mentul necesar, au fost moderni
zate metodele de instruire, aero
cluburile fiind dotate cu specto- 
mate. citeva simulatoare de zbor 
cu motor, magnetofoane și alte a- 
parate ajutătoare în procesul de 
pregătire. în aceste zile își încep 
pregătirea loturile reprezentative 
lărgite, în vederea marii compe
tiții la care urmează să participe 
în vară. Jocurile balcanice de a- 
viație din Bulgaria. Să adăugăm 
la acestea că in aerocluburile „A- 
urel Vlaîcu" București. „Gheorghe 
Bănciulescu" Ploiești și „Mircea 
Zorileanu" Brașov trei grupe de 
sportivi se pregătesc intens pentru 
susținerea examenului de instruc
tori de zbor cu motor. Concomi
tent. în toate aerocluburile se des
fășoară „criteriile de selecție" pen
tru noua serie de „ucenici în spor
tul curajului".

REZULTATE PROMIȚĂTOARE ÎN PRIMELE
CONCURSURI DE PATINAJ VITEZA ALE ANULUI

MIERCUREA CIUC. 7, (prin te
lefon). Apariția neașteptată cu 
cîtăva vreme în urmă a unui 
izvor cald, care a deteriorat o tur
nantă a pistei naturale din locali
tate a pus sub semnul întrebării 
desfășurarea normală a progra
mului competițional din actualul 
sezon. Dar, eforturile energice de
puse de gospodarii bazei sportive 
de aici pentru rezolvarea impedi
mentului au dus la îndepărtarea 
pericolului, izvorul fiind captat și 
dirijat intr-o altă direcție. Pista a 
devenit astfel aptă de concurs. Ca

ațșje, „„Cupa , Mureșul"^, organizată 
de clubul sportiv Mureșul Tg. Mu
reș s-a putut desfășura în condiții 
acceptabile, cei peste 100 de seniori, 
juniori și copii aliniați la 6tartul 
competiției obținînd rezultate mul
țumitoare. In evident progres s-a 
arătat a fi A. Erdely (Dinamo Bra
șov), care a depășit o serie de ad
versari mai experimentați. în pro
bele de 1500 și 3000 m, se
niori. el a 
cu 2:25,2 și,
Iată și alte citeva rezultate nota
bile. Junioare I: 500 m și 1000 m.

3000 m, 
fost cronometrat 
respectiv, 5:11,0.

ATLEȚII AU LUAT STARTUL

— Agues Kusz (S.C.M. Ciuc) 53.0 
și 1:53,4 și juniori I — 500 m și 
1500 m — L. Ladar (Dinamo Bra
șov) 45,1 și 2:28,6.

Vineri la prînz, la o 
ră de minus 9 grade 
tradiționalul concurs _ ______
rezervat copiilor. își dispută întîie- 
tatea 83 de fete și băieți. în vîrs- 
tă de pînă la 14 ani, din București, 
Brașov, Sibiu, Tușnad. Constanța, 
Galați, Tg. Mureș, M. Ciuc și Cluj- 
Napoca. Iată învingătorii din pri
mele probe : copii I, 500 m : 
Szusza Hallo (Șc. sp. M. Ciuc) 51,5, 
T. Concz (S C.M. Ciuc) 51.6 ; copii 
II, 500 m ; Ibolia Satmari (Mureșul 
Tg. Mureș) 52.9 — nou record re
publican (v.r. 54,3). întrecerile con
tinuă.

temperatu- 
a început 
republican

în cadrul măsurilor de îmbună
tățire a organizării activității mo- 
delistice, inițiate de către federa
ția de specialitate, se înscrie și 
constitpjrea a două centre de na- 
vomodele de nivel republican la 
Orșova și, respectiv, Constanța. 
Atît în 'orașul de la Dunărea de 
sus. cît și pe malul Mării Negre, 
acest sport se bucură de multă 
popularitate, avînd frumoase tra
diții.

Centrul de navomodele de Ia 
Orșova a fost constituit în cadrul 
Liceului de marină (profesor și 
antrenor Petru Stere), iar o bună 
parte a activității se va desfășura 
chiar la bordul vasului școală 
„Tudor Vladimirescu". Cît priveș
te clubul constănțean. el ființează 
în cadrul Institutului de marină 
(antrenor — căpitanul de rangul 
III Cornel Oprescu),

De notat că noul centru sportiv 
este inițiatorul unei importante 
competiții republicane de navomo
dele, dotată trofeul „Bricul
Mircea".

ÎN NOUL SEZON

VASILE DUMITRAȘ - REȘIȚA. 
„Sînt mindru de faptul că doi reșițeni 
de-ai mei au ciștigat medalii la 
Montreal. Este vorba de Teodora Un- 
gureanu și Gheorghe Megelea. Aș fi 
curios dacă și alte orașe ale țării, 
poate cu excepția Bucure știului, au 
avut o contribuție la fel de mare la 
succesul deosebit al sportivilor noștri 
la Jocurile Olimpice".

Mîndria dv. este 
justificată. Intr- 
adevăr, Teodora

Ungureanu și Ghe
orghe Megelea,
copiii orașului dv., 
au strălucit la 
Montreal. Poate că 
într-o „convorbi- 

ulterioară o 
încercăm un 
pentru a sta- 

contribuția 
„geografică" a o- 
limpicilor români 
la succesul de la 
Montreal. Deo
camdată, să ne a- 
mintim că munici
piul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej are 
o frumoasă contri
buție (inclusiv fap
tul că a făcut din 
reșițeapca Teodora 
Ungureanu o ma-

Atleții au luat ieri 
noul sezon, un start 
neoficial, prilejuit de concursul de 
trecere a probelor de control stabi
lite de federație. Inițiativă lăuda
bilă, care se încadrează în cerin
țele formulate de Programul de 
dezvoltare a activității de educa
ție fizică și sport pe perioada 
1976—1980, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
care prevede „...probe și norme de 
control la nivelul cerințelor inter
naționale".

Așadar, ieri dimineață, în sala 
„23 August", prima întîlnire din 
acest an cu atleții noștri fruntași. 
Mai rece decît de obicei — la pro
priu ! — prima sală de atletism 
a țării îi primește pe componenții 
loturilor republicane de seniori, 
precum și pe toți cei care, dorind 
să participe la „naționalele de 
sală', au venit să treacă probele 
de control. Deși acestea condițio
nează participarea la campionatele 
țării, nimeni nu le privește ca pe 
o obligație strictă, o atmosferă de 
concurs veritabil, de emulație, cu
prinde rapid pe toți componenții 
diferitelor grupe de probe. Pe par-» 
cursul cîtorva ore, săritorii, sări
toarele, alergătorii de garduri și 
svlitașii — programați dimineața, 
după-amiaza fiind rezervată aler
gătorilor pe plat și celorlalți arun
cători — trec cu sîrguință probele 
stabilite pentru fiecare specialitate, 
oferind 
p rotau apropiatele 
sală.

Iată-î 
bitrați" ue u»>ui 
d-ian Ghioroaie și Bedros Bedro- 
sian își disnută aprig cele 8 probe 
de control la care sînt supuși. No
tăm cîteva performanțe interesante, 
promițătoare : 9,85 m la triplusalt 
fără elan și 17.25 m la pentasalt 
pentru Ghioroaie. 15.30 m la tri
plusalt cu elan de 9 pași pentru 
Bedrosian. Carol ne șoptește : 
„M-ar bucura să-i am alături la 
„europenele" de sală, la San Se
bastian. N-aș mai fi singur, ca 
pină acum !..." Cine știe ?

Chiar cu haltera de 100 kg pe 
umeri, genuflexiunile Corneliei 
Popa sînt la fel de curate ca fără 
îngreuiere. Va fi la fel de ușor și 
în fața ștachetei înălțată la un me
tru nouăzeci și... și cît, Cornelia ?

Erwin Sebestyen se arată puțin 
mirat de timpul său la 60 m, 6.5. 
Adăugăm o secundă pentru cele 
5 garduri. Ar rezulta 7,5, exact cît 
recordul european de sală. „Cind 
sosește instalația de cronometraj 
electric 7“ conchide realist record

manul țării.

startul în 
deocamdată

Alina Gheorghiu sare 8,35 m la 
triplusalt fără elan — întrecînd pe 
Doina Spinu și pe... Gheorghe Me
gelea !, probînd din nou marile-i 
calități. Vor fi ele confirmate în 
această iarnă și la lungime, în 
proba favorită ? Săritorii in lun
gime se întrec cu aceeași dirzenie, 
chiar dacă elanul are numai 9 
pași. Furați de concurs, arbitrii 
sancționează orice depășire a pra
gului, uitînd că nu e nimic de 
cîștigat și că o săritură se poate 
măsura acum și de la locul de 
bătaie. Tudorel Vasile, Dumitru 
Iordache și Ștefan Lăzărescu ac
ceptă cuminți severitatea, care va 
fi, poate, folositoare la concursu
rile adevărate...

...Cu seriozitate și ambiții renăs
cute, cu unele datorii în cont, atle- 
ții au pornit în noul sezon. Să 
așteptăm rezultatele...

Vladimir MORARU

CEI

MAI

adevărate avanpremiere 
întreceri de

de triplu. „Ar-pe săritorii
de Carol Corbu. tinerii A-

BUNI
SPORTIVI

ROMANI

Al

ANULUI
1976

stabiliți
de federațiile
de specialitate

Traian IOANIȚESCU

-

T. Vasile, D. Iordache și Șt. Lăzărescu (deCine va ateriza mai departe?
la stingă spre dreapta) ne vor oferi răspunsul in concursurile acestei ierni. 

Foto : S. BAKCSY

Cu

Ozon

re

să se desfășoa- 
finalele, la ni- 
de performan- 

Regulamentul

fost 
doar 

fundaș,

și cel înzestrat cu 
calități speciale.

inclusiv 
Bulgaria.

Ne face plăcere 
să publicăm două

campioană). Să 
mai amintim 

succesele colec- 
la

Timișoara 
după ce

și mie citeva

Computerul de 
la Montreal către 
Nadia Comaneci.

Chiar de vine 
iarăși Faur

Cu troiene de 
ninsoare,

N-ai habar, căci 
în picioare

Ghetele îți sint
de aur...

legătură cu „Daciada", 
a fi o mare competi- 
cunosc unele amănun- 
cele legate de regula-

COLECTIV AL UZINEI „VUL- 
„Formarea loturilor naționale

Da’-n '80 s-a 
terminat :

O să am și nota...

drul clubului, și din catrenele dv. : 
în jocurile echipei 
naționale, 
cel cu “

campionat! 
la 
a 

Cupa în

Lui Dudu Geor
gescu, lider în cla
samentul „Ghetei 
de aur"

tot timpul m-ai 
sfidat 

privirea ta cea 
rece,

în

re 
ne 
de 
tive ale Deltei 
ultimele Olimpia
de, începînd cu 
Ismailciuc, conti- 
nuînd cu Patzai- 
chin și sfirșind cu 
Vasile Dîba. Scri
soarea dv. ne în
deamnă să încer
căm un studiu mai 
larg, care să facă 
o sinteză a locu
rilor din care pro
vin toți olimpicii 
medaliați ai Româ
niei, de-a lungul 
tuturor edițiilor.

Vigu, constantă 
de-a lungul ulti
milor ani, a primit 
și un credit su
biectiv, ca urmare 
a comportării mo
deste a tuturor ce
lorlalți fundași 
stînga din țară. 
Capitolul Sătmă
reanu II confirmă 
faptul că antreno
rii urmăresc în 
general evoluțiile 
propriilor lor e- 
chipe, făcînd oare
cum abstracție de 
evoluția jucători
lor adverși. Nu
mai astfel se poa
te explica alegerea 
lui Sătmăreanu 
care nu a jucat 
prima jumătate 
anului, în urma 
nei suspendări, 
a avut un final 
an mult sub va
loarea sa, lucru 
care s-a văzut și 
în evoluția din ca-

II, 
în
a 

u- 
și 

de

LIANA RADULESCU — ALEXAN
DRIA. „Am citit în ziarul „Sportul" 
un reportaj in 
care se anunță 
ție. Aș vrea să 
te, mai ales pe 
ment".

In momentul de 
față se lucrează la 
regulamentul de 
desfășurare a „Da- 
ciadei". Competi
ția va începe în 
cursul lunii mar
tie. Primul an este 
consacrat întrece
rilor de mase, ur- 
mînd ca în anul

doi 
re 
vel 
ță. 
definitiv va fi a- 
probat curînd, în 
cadrul primei ple
nare a C.N.E.F.S. 
El va fi dat, bi
neînțeles, publici
tății...

TAISIA PUȘCAȘU — BUCUREȘTI, 
„Vă rog să-mi scuzați îndrăzneala de a 
vă trimite un grupaj de catrene Aș fi 
foarte bucuroasă, insă, ca din acest 
grupaj să-mi publicați 
catrene".

TEODOR BORZ — corn. Marca-Să- 
laj. „Am urmărit cu interes anchetele 
care i-au stabilit pe cei mai buni fot
baliști ai anului. Din păcate (sau poa
te că nu) părerile nu prea coincid, in 
ziarul „Sportul" a fost ales Dudu 
Georgescu, urmat de Boloni și lordă
nescu. Revista „Flacăra" l-a ales pe 
Vigu. In sfirșit, antrenorii, care au 
participat și ei la un sondaj, l-au ales 
pe Sătmăreanu II. ln> ceea ce mă pri
vește, eu l-aș fi ales pe Răducanu. Ce 
părere aveți despre aceste nepotri
viri 7“

Nepotrivirile sint 
interesante. Noi 
vă putem reamin
ti, dacâ vreți, ar
gumentele tehnice 
ale cronicarilor 
ziarului nostru. 
După cum vedeți, 
pe primele trei 
locuri se află trei 
„jucători de gol". 
Dudu Georgescu 
nu mai are nevoie 
de prezentare în 
acest sens. BolSni 
a înscris singurul 
gol din partida cu 
Franța, a marcat 
un gol în meciul 
cu reprezentativa 
Iranului, la Tehe
ran, și a încheiat 
sezonul internațio
nal cu un gol în
scris în poarta 
Bulgariei. Cu alte 
cuvinte, Boloni s-a 
dovedit un jucător 
modern, el avînd 
capacitatea nece
sară înscrierii go
lului după îndepli
nirea sarcinilor di
ficile care-i 
în apărare, 
sfîrșit, 
este 
celor

revin 
în 

lordănescu 
semnatarul 

trei goluri

din meciul cu O- 
landa, de la Roo- 
sendal. Să mai a- 
dăugăm faptul 
că prezența lui 
lordănescu pe po
dium exprimă o 
recunoaștere a 
stilului ofensiv 
al Stelei. Această 
echipă n-a 
propulsată 
de i 
chiar 
șui i 
Vigu. 
seama 
anul 1976 a 
anul unei eficaci
tăți sporite la e- 
chipa națională, 
concomitent cu 
mari erori în apă
rare, considerăm 
că orientarea spre 
jucătorii de atac 
este conformă cu 
realitatea. In ceea 
ce îi privește pe 
ceilalți aleși, Vigu 
a avut un sezon 
bun, cronicarii 
noștri l-au înscris 
printre fruntași, 
dar credem că 
ziția de lider 
excesivă, mai 
că evoluția

un
dacă funda
se numește 
Dacă ținem 

i de faptul că 
fost

• LijfrwicucJ

SPORTUL
SURSA DE INSPIRAȚIE

PENTRU MICII
ARTIȘTI FOTOGRAFI

O interesantă 
festare artistică 
aceste zile de sala de expoziții din 
str. Brezoianu din Capitală. Inti
tulată sugestiv „Te slăvim, Repu
blică iubită" și* dedicată celei de 
a 30-a aniversări a proclamării 
Republicii, Expoziția națională dc 
artă fotografică a pionierilor și 
școlarilor reține atenția, în primul 
rind, datorită vastei palete tema
tice abordată de micii, dar talen- 
tații mînuitori ai aparatului de fo
tografiat. Cele 187 de fotografii 
expuse reprezintă aproape tot a- 
tîtea aspecte inedite din viața și 
activitatea școlară și extrașcolară 
a făuritorilor de miine ai societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate.

Școlarii — constructori, chimiști, 
electroniști sau tractoriști; cerce
tători perseverenți ai istoriei pa
triei și, deopotrivă, iubitori ai fru
museților ei — iată doar citeva 
dintre ipostazele surprinse pe „re
tina" aparatelor de fotografiat sau 
sugerate de cei care le-au mînuit. 
Un loc aparte, sesizabil atît da
torită reușitei artistice cit și nu
meroaselor premii ce le-au fost 
acordate, îl ocupă fotografiile cu 
tematică sportivă. Alpinismul, atle
tismul, baschetul, cicloturismul, 
gimnastica, orientarea turistică, pa
tinajul, kartingul, scrima sau spor
turile tehnico-aplicative sint doar 
citeva dintre disciplinele pentru

șt reușită mani- 
este găzduită in

UN 
CAN". 
de fotbal nu trebuie să pornească nu
mai de la ideea „modernă" potrivit 
căreia aceste loturi trebuie să cuprin
dă numai jucători capabili să îndepli
nească toate condițiile de joc, în toa
te posturile; Considerăm că nu tre
buie să se neglijeze principiul clasic 
de alegere a jucătorilor specializați 
pe posturi. In stadiul actual al fotba
lului nu se poate concepe o echipă 
națională fără un bun șuteur, fără o 
extremă de meserie, fără un jucător 
specializat in lovituri libere și penal- 
ty-uri, fără un conducător de joc".

Sugestiile dv. 
trădează, în orice 
caz, o preocupare 
intensă pentru 
problemele teh
nice ale fotbalului. 
Faptul că reco
mandați speciali
zările pe posturi 
demonstrează că 
duceți realmente 
dorul unei expri
mări mai originale 
din partea fotba
liștilor noștri. Fă
ră îndoială că o e- 
chipă are nevoie 
de mai mulți șu- 
teri, de mai multe 
extreme (prin ro
tație) , de maț 
mulți jucători ca
pabili să execute 
un 11 m. Să spe
răm că în viitorul 
apropiat nu va 
mai exista nici 
o incompatibilitate 
între tipul jucăto
rului multilateral

Așteptăm de „ 
dv. și alte catre
ne pe care să le 
publicăm, eventual 
în rubricile viitoa
re de satiră și 
umor.

ILARION VANGHELE — IAȘI. „Să 
fie adevărat că Titus Ozon, unul dintre 
cei mai mari jucători ai fotbalului nos
tru, nu a cîștigat niciodată campiona
tul sau Cupa României 7 Nu-mi vine 
să cred".

Și totuși, este a- 
devărat. Ba mai 
mult, felul în care 
Ozon a pierdut 
Cupa României e 
aproape de necre
zut. în 1954, fi
ind la Dinamo, a 
pierdut finala cu... 
Reșița care juca 
în Divizia B. In 
1958, jucînd la 
Progresul, a pier
dut finala_ cu Ști
ința 
(0-D, 
cu numai o săptă- 
mînă în urmă Pro
gresul îi zdrobise 
pe timișoreni cu...

7—0 în ___
In'1961, jucînd 
Rapid. ~ 
pierdut 
finala cu... Ărjeșul. 
In sfirșit, in anul 
următor, tot la 
Rapid, Ozon avea 
să piardă ultima 
sa finală, cu Stea
ua, deși golul său 
egalizator, la 1—1, 
a fost unul dintre 
cele mai frumoase. 
Titus Ozon, unul 
dintre cei mai 
mari jucători din 
istoria fotbalului 
nostru...

loan CHIRILA

Vara sau iarna, drumețiile sint la fel de utile și reconfortante. Este, 
probabil, și motivul pentru care eleva Roxana Grîgoraș din Brașov a 

(cu care a obținut premiuloptat pentru această imagine

care au optat nu o dată prota
goniștii acestei manifestări artis
tice. Cum poate fi motivată a- 
ceastă opțiune a micilor expo
zanți ? Două argumente ni se par 
suficiente (și decisive) in acest 
sens. Pe de o parte este vorba de 
acea dinamică aparte a mișcării, 
pe care întrecerea sportivă ți-o 
oferă intr-o multitudine de ipos
taze, iar pe de alta credem că 
abundența fotografiilor sportive (a- 
proape jumătate din totalul celor 
expuse) ilustrează cum nu se poate 
mai bine preferința copiilor pen
tru sport, pentru exercițiul fizic.

Dacă treceți pragul acestei ex
poziții (care rămine deschisă pină 
la 15 ianuarie) zăboviți un minut 
in plus in fața fotografiilor inti
tulate : „Meditație" (realizator Va
sile Ciocan din București) — pre
miul I; „Zbor" (Iuliu Marton — 
Brașov), „Asaltul Carpaților" (Ni-

II).
colae Neguț — Vulcan), 
ție (Roxana Grîgoraș — 
„Microbiștii" (Lucian Anton — 
Brașov) — premiul II ; „Pe două 
roți" (Klaus Span — Sibiu), „Cam
pionul (Dănuț Hîrtic — Suceava) 
— premiul III; „Urmașele Nadiei" 
(Cercul foto de la școala gene
rală nr. 169 București), „Cîștigă- 
torii" (Cornel Jinar — Sebeș), 
„înainte de start" (Gabor K°pe — 
Sf. Gheorghe), „Fotogravură" (Ana 
Lehotsky — Nădlac), „Trec spor
tivii" (Emil Brujan — Slobozia) — 
ca să amintim doar b parte a 
„plutonului fruntaș" al micilor ar
tiști fotografi iubitori și deopo
trivă practicanți ai sportului. Pri
viți cu atenție aceste fotografii, 
comparați-le cu celelalte și veți 
vedea că afirmația de mai sus nu 
este cu nimic exagerată.

„Drume- 
Brașov),

Marian GHIOLDUȘ

PATINAJ ARTISTIC PENTATLON MODERN POPICE RUGBYPATINAJ VITEZA

DOINA MITRICICA 
(I.E.F.S. București), 2. Mircea 
Ion (Șc. sp. nr. 2 București), 
3. Gabriela Voica (I.E.F.S. 
București), 4. Atanasie Bulete 
(Dinamo Brașov), 5. Cornelia 
Picu (I.E.F.S. București). 6. A- 
drian Vasile (I.E.F.S. Bucu
rești), 7. Irina Nichiforov 
(I.E.F.S. București), 8. Adrian 
Georgescu (Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești), 9. Bogdan Krutii (Dina
mo Brașov), 10. Leonardo Az- 
zola (Dinamo Brașov).

VASILE COROS (I.E.F.S. 
București). 2. Gheorghe Pirv 
(I.E.F.S. București), 3. Victor 
Sotirescu (Dinamo Brașov). 4. 
Agnes Rusz (S.C. Miercurea 
Ciuc), 5. Liana Cardaș (Mure
șul Tg. Mureș), 6. Eva Szigeti 
(S.C. Miercurea Ciuc). 
drei Erdely (Dinamo 
8. Cornel Munteanu 
București), 9. Adrian
(I.E.F.S. București), 10. Attila 
Varga (Dinamo Brașov).

7. An-
Brașov), 
(I.E.F.S. 
Ciobanu

SPIRLEA (O- 
București), 2. Iuliu Ga- 
(Universitatea Timișoa- 
Sorin Crăciunescu (O- 
București), 4. 
(Universitatea 

Constantin
București). 6.
(Olimpia București), 

Cozma (Universitatea 
Tiberiu Novac 
Timișoara),

5.

Tamaș 
Timi- 

Călina 
Vasile

1. DUMITRU 
limpia 
lovici 
ra), 3. 
limpia 
Halasz 
șoara),
(Olimpia 
Nemțeanu 
7 Ștefan 
Timișoara), 8. 
(Universitatea Timișoara), 9. 
Eugen Pop (Universitatea Timi
șoara), 10. Marius Mihalașcu 
(Șc. sp. 1. București).

IOSIF TISMANAR (Con
structorul Galați), 2. Ilie Băiaș 
(Constructorul Galați). 3. Elena 
Gonciar (Voința București). 4. 
Ana Petrescu (Gloria Bucu
rești), 5. Constantin Voicu (Vo
ința București), 6. Florica Ne- 
guțoiu (Gloria București). 7. 
Grigore Marin (Olimpia Bucu
rești), 8. Vasilica Plnțea (Rapid 
București), 9. Elena Trandafir 
(Laromet București). 10. Petre 
Purge (Voința București).

GHEORGHE CÎMPEANU 
(Radioclubul jud. Prahova), 2. 
San Frunzetti (Radioclubul jud. 
Iași), 3. George Pintilie (Radio
clubul mun. București), 4. 
Lucretia Timocea (Radioclubul 
jud. Maramureș). 5. Romulus 
Rădulescu (Radioclubul mun. 
București). 6. Ion Stoica (Ra
dioclubul jud. Dîmbovița), 7. 
Pavel Marina (Radioclubul 
jud. Bistrița), 8. Lorian Soare 
(Radioclubul mun. București), 
9. Ion Drăcea (Radioclubul jud. 
Prahova). 10. Maria Bus (Ra
dioclubul jud. Bihor).

Componenții echipei naționa
le care a întrecut reprezentati
va Franței : Constantin Dinu 
(Grivița Roșie). Mircea Ortele- 
can (Știința Petroșani). Iancu 
Băcioiu (Farul C-ța), Ion Pintea 
(Steaua). Marin Ionescu (Stea
ua). Florică Murariu (Steaua). 
Enciu Stoica (Știința), Gheor- 
ghe Dărăban (Farul C-ța). Mir
cea Paraschiv (Dinamo), ~ 
tru Alexandru (Steaua), 
că "■ ~__
Gheorghe Varga (Farul 
Gheorghe Nica (Dinamo) 
pitanul echipei (în fotografie), 
Petre Ianusevicl (Farul C-ța) 
și Mihai Bucos (Farul C-ta).

Motrescu (Farul
Dumi- 
Petri- 
C-ța), 
C-ța), 
— că-
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PE AGENDA ACTUALITĂȚII
DIVIZIONARELE A PREGĂTESC RETURUL

în ultimele zile, majoritarea di
vizionarelor A s-au reunit pentru 
începerea pregătirilor in vederea 
noului sezon. Iată, mai jos, scurte 
vești, din cîteva „tabere", urmînd 
ca, în zilele următoare, să vă in
formăm despre startul preparati- 
velor și in alte cluburi și asociații 
din prima divizie.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
A FĂCUT PRIMUL ANTRENA
MENT. Antrenorul Constantin Ră- 
dulescu ne-a furnizat primele in
formații în legătură cu „campania 
de primăvară" a studenților timi
șoreni : „încă din primele ore ale 
dimineții de vineri toți compo
nent» lotului s-au prezentat la Po
liclinica sportivilor pentru efectua
rea unui complex control medical. 
După primele investigări, la ora 
11, cu întreg efectivul, ne-am de
plasat Ia stadion pentru efectua
rea primului antrenament al anu
lui. Și astăzi, programul va fi a- 
celași, dimineață control medical 
și, în continuare, un nou antrena
ment. Peste cîteva zile îi aștep
tăm pe Nucă si Bunea care se 
vor integra 
parte a 
pînă Ia : 
șura la 
timp de 
mentele 
Păltiniș".

JIUL, LA CABANA RUSU. 
Formația din Valea Jiului (mai 
puțin Mulțescu, convocat la lotul 
reprezentativ) își va desfășura 
prima parte a pregătirilor la Pe
troșani, perioadă necesară acomo
dării organismului jucătorilor la 
efort. Dună aceea, de la. 16 ianua
rie, Dumitrache, Cavai, Homan, 
Ciupitu, Bădin, Stoica, Sălăjan și

coechipierii lor vor urca la Cabana 
Rusu. din Paring, pentru efectua
rea pregătirii fizice de bază.

POLITEHNICA IAȘI HOTĂ- 
RÎTĂ SA AIBĂ O COMPORTARE 
SUPERIOARA In RETUR. Ieșenii 
au afectat primele două zile (vi
neri si sîmbătă) de după vacanță 
unui minuțios control medical. 
Antrenorii Ilie Oană și Leonid An- 
tohi vor intra în activitatea prac-

tică cu jucătorii lor, de miine di
mineață, cind va avea loc primul 
antrenament. Timp de trei zile, 
echipa va rămîne la Iași, după 
care, de la 12 ianuarie, studenții 
vor pleca la Piatra Neamț, locali
tate care — așa după cum afirma 
antrenorul I. Oană — oferă con
diții optime de pregătire. De la 26 
ianuarie. Politehnica va reveni la 
Iași unde va disputa mai multe 
meciuri de omogenizare.

s.c. bacAu prefera SLĂNI- 
CUL MOLDOVEI. Ca si în alți

ani, s.C. Bacău a preferat să se 
pregătească în stațiunea Slănicul 
Moldovei. După două zile, afec
tate unui riguros control medical, 
dp ieri băcăuanii s-au aliniat la 
startul pregătirilor. Antrenorul 
Dumitru Nicolae Nicușor s-a de
clarat satisfăcut de indicii fiziolo
gici cu care s-au prezentat jucă
torii după vacanță, toți avînd greu
tatea optimă atacării returului 
campionatului.

în program. Prima 
perioadei pregătitoare, 

16 ianuarie, se va desfă- 
Timișoara. în continuare, 
două săptămini, antrena- 

le vom face in stațiunea

SELECȚIONATA DE
Selecționata noastră de juniori 

a participat, în primele zile ale a- 
cestui an, la tradiționalul turneu 
organizat de federația de speciali
tate dJn Israel. Iată rezultatele în
registrate : România — Suedia 
2—1 (ambele goluri ale echipei 
noastre au fost marcate de Nicșa), 
România — Danemarca 1—2 (a 
marcat Goia), Danemarca — Sue
dia 2—1 (grupa I) ; Israel — El
veția 2—0, Grecia — Israel 0—1 
și Grecia — Elveția 3—1 (grupa a 
Il-a). Rezultatele pentru clasa
mentul final : 1—2. Israel — Da
nemarca 1—0 ; 3—4. România — 
Grecia 3—0. (au marcat Tararache, 
Ignat și Nicșa) ; 5—6. Suedia — 
Elveția 3—2.

Cîteva detalii privind compor
tarea echipei noastre ne-a oferit 
antrenorul principal al lotului, 
Constantin Ardeleanu : „în pri
mele două meciuri s-a jucat timid, 
cu trac, atacanții ratind mult. Jo
cul cu Grecia, deși desfășurat ne 
un fond de oboseală (meciurile 
s-au jucat în zilele de 1, 2 și 3 ia-

JUNIORI A REVENIT
nuarie, la care trebuie adăugat și 
faptul că între meciuri s-au efec
tuat și deplasări de aproximativ 
200 km), a arătat o omogenitate 
crescută și disciplină tactică a- 
decvată. S-au remarcat, pe par
cursul turneului, Mîndrilă, Gali, 
Orac și Șt. Popa. Am utilizat ur-

...Șl PETROLUL
La începutul acestei săptămini, 

Petrolul s-a înapoiat din turneul 
efectuat, timp de aproximativ 
două săptămini, în Italia. în acea
stă perioadă, formația ploieșteană 
a susținut șase jocuri din care a 
ciștigat cinci și a pierdut unul. 
Reamintim, cu acest prilej, rezul
tatele celor șase partide, adăugind 
totodată si cîteva detalii și pre
cizări pe care le-am obținut în
tr-o scurtă convorbire cu președin
tele clubului, M. Dridea.

Au cuvintul aleșii
cronicarilor noștri

• •
BOLONI: SA JUCAM,

ÎN PRIMUL RÎND, CU SUFLETUL!
tn teren, Ladislau Boloni, 

aprigul mijlocaș al echipei din 
Tg. Mureș, nu seamănă deloc cu 
tînărul sfios, delicat și circum
spect din afara gazonului. Pen
tru reporter, convorbirea cu 
Boloni a fost o reală plăcere. 
Acest fotbalist de numai 23 de 
ani, student în anul IV al Fa
cultății de medicină din Tg. Mu
reș, manifestă o maturitate mult 
superioară v'irstei.

Rep.: Cum ai primit ves
tea că figurezi pe locul II 
în clasamentul celor mai 
buni fotbaliști ai anului ?

B. .• Am fost foarte bucuros. 
Dar, m-a bucurat și mai mult... 
bucuria mamei... E o poveste 
mai lungă. Acum 8 ani, cind. 
mai jucam la Chimica Tîrnă
veni, în Divizia C, tatăl meu era 
nelipsit de la jocuri, tl vedeam 
mereu, lipit de sîrma care în
conjura terenul. Intr-o duminică, 
în timp ce mă pregăteam să 
arunc mingea de la tușă — 
veam 15 ani — l-am zărit 
tata. Am avut impresia că

a- 
pe 

—•«__ -- nu
se simte prea bine. Am vrut să 
mă reped spre el și să-l rog sa 
se ducă acasă. Dar, furat de joc, 
am aruncat mingea și am intrat 
la joc. După terminarea meciu
lui, în timp ce mă îndreptam 
spre vestiar, cineva a strigat : 
„Grăbește-te, Loți, lui taică-tu îi 
e rău". Am fugit și l-am găsit 
pe tata întins .Am chemat Sal
varea, am gonit spre spital, dar 
nu s-a mai putut face nimic... 
Din ziua aceea, mama mea, care 
nu fusese niciodată la fotbal, a 
hotărît să vină mereu. Și nu 
lipsește niciodată! Culmea e că 
a început să se și priceapă, re- 
proșîndu-mi uneori că-l joc cu 
pase prea înalte pe Hajnal... V-am 
spus toate astea ca să vă ex
plic de ce acest loc II a fost în 
primul rînd bucuria mamei.

Rep.: Crezi că ai marcat 
un progres în joc ?

B.: Nu cred. Părerea mea e

că am jucat, la echipa mea, ca 
și în ’75. Avantajul a fost că în 
’76 am avut prilejul să joc la 
echipa națională și să mă mai 
„arăt lumii". Asta a contat foar
te mult. Sînt convins că și alți 
jucători buni de la cluburi ar 
avea nevoie de prilejuri asemă
nătoare.

Rep.: în echipa de sfîrșit 
de an a ziarului nostru, 
apari ca mijlocaș centru. 
Antrenorul Ștefan Covaci e 
de părere că locul tău cel 
mai potrivit este cel de mij
locaș stînga, pentru atac.

B.: Bine, dar cineva trebuie 
să se ocupe de vîrful doi al ad
versarului ! Credeam că asta 
este misiunea mea, pentru că 
sînt mai tînăr și pot să alerg 
mai mult.

Rep. : Cu ce gînduri por
nești la drum în noul an ?

B.: îmi pare rău că Mircea 
Lucescu s-a retras. Pentru mine 
el a Țeprezentat enorm în echipa 
națională. Aș putea spune că 
m-a ajutat să intru. Intr-o echi
pă trebuie să ai oameni cărora 
să li te adresezi respectuos: 
„Nene Mirceo". tn al doilea 
rînd, îmi pare rău că lipsește 
un om ca Dinu. Vă spun sincer 
că eu, în teren, am simțit de ne
numărate ori îndemnul lui. Ci
neva, din spate, trebuie să
împingă înainte, mai ales în 
momentele grele, cînd nu știi ce 
să faci.

Rep.: Ce poți spune des
pre A.S.A. Tg. Mureș 7

B.: Sîntem puțini. Dacă se ac
cidentează unul, n-are cine să 
intre. Județul nostru n-a prea 
dat nimic în ultimii 7—8 ani. 
Caniaro e născut ’50. Hajnal — 
’51. Eu aș fi ultimul — 53. Par
tea cea mai interesantă e că pi
ticii din orașul meu natal, Tîr
năveni, au cîștigat de două ori, 
în ultimii trei ani, campionatul 
național de minifotbal. (O dată 
au venit pe locul doi.)

te

DE LA TEL AVIV
mătoarea formație; Mîndrilă — 
Ioniță, Hirmler (Zalupca). Crăciun, 
Gall — Solomon (Ogrean), Orac, 
Șt. Popa — Ignat, Goia, Nicșa (Ta- 
rarache)".

Următoarea acțiune a lotului — 
pregătirea de bază, la Rîșnov, în
tre 12 și 26 ianuarie.

ras IERI, REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV

LA CENTRUL „23 AUGUST"

„TRICOLORII" AU ÎNCEPUT
CAMPANIA „MUNDiAL 1978"

De teri dimineață a început 
„Campania Mundial 1978“. La Cen
trul de medicină sportivă de la 
Complexul sportiv „23 August" 
s-au prezentat componenții lotului 
reprezentativ, jucătorii aleși pen
tru a pregăti sezonul echipei na
ționale, un sezon de mare impor
tanță din moment ce cuprinde 
două dintre intilnirile prelimina
riilor: cu selecționata Spaniei, la 
București, și cu cea a Iugoslaviei, 
la Belgrad.

clus nici unele teste psihologice.
Iată-1 pe cei 21 de jucători pre- 

zenți, ieri, la controlul medical:
IORDACHE, CRISTIAN. WINDT 

(portari), CHERAN, ANGHELINI, 
G. SANDU, SATMAREANU II, 
GRIGORE, VIGU, HAJNAL (fun
dași), DUMITRU, BĂLĂCI, MUL- 
ȚESCU, BOLONI, STOICA (mij
locași), C. ZAMFIR, D. GEORGES
CU, DANILA, RADU II, IORDĂ- 
NESCU, MARCU (atacanți). Trei 
și Sameș, învoiți, se vor prezenta

tivele calificării; ele sînt prezenta
te fără introduceri și finajuri, așa 
cum le-am cules. Iată-le...

VIGU („decanul” de vîrstă al 
lotului): „Vin cu un moral exce
lent Ia această selecționare, pe 
care o așteptam așa de mult. Bu
nele evoluții din finalul sezonului 
m-au fortificat, psihic. Cred cu 
toată convingerea în șansele noas
tre de calificare. Șl echipa Spaniei 
și cea a Iugoslaviei au stiluri care 
ne convin și rezultatele din trecu
tul apropiat al naționalei noastre 
cu ele o probează.

DIN ITALIA
® S-a efectuat un comAșadar, cu Pescara 4—1 (echipă 

de Divizia B ; au marcat To- 
poran — 2, Simaciu și State) ; cu 
Taranto 1—3 (Div. B ; Simaciu) ; 
cu C.S. Dolo Veneția 4—0 camp, 
reg ; Eparu —3. Fl. Dumitrescu) ; 
cu A.S. Fermana 3—1 (Div. C ; Si
maciu —2, State) ; cu Ternana 
3—0 (Div. B ; State, Simaciu și 
Manolache) : cu Salernitana 2—1 
(Div. C ; Simaciu —2). Privit in 
general, turneul echipei Petrolul 
în Italia poate fi apreciat ca mul
țumitor, în ceea ce privește rezul
tatele obținute (ținind seama si de 
unele dificultăți obiective : depla
sări lungi, intervale mici între me
ciuri, oboseala acumulată la sfîr- 
șit de sezon competițional) si util 
pentru tinerii jucători ploieșteni. 
Antrenorul V. Stănescu sublinia, 
de altfel, că principalele aspecte 
pozitive ale turneului întreprins 
de echipa sa au fost : 1) dobîndi- 
rea unui plus de experiență inter
națională ; 2) realizarea unui bun 
indice
17—6 ; . ..„„.„iu „„ •
luri) ; 3) o frumoasă propagandă 
făcută fotbalului nostru, prin cali
tatea, 
prestate.

Petrolul a intrat 
vacanță, pînă la data 
rie, dată la care va 
tirile. urmînd ca, timp de o 
mină, antrenamentele să se des
fășoare în Ploiești și apoi, pe du
rata a două săptămini la Snagov.

plex
• De

control

astăzi
medical

încep
antrenament ele

® Miine, selecfionabiliî

se deplasează la Poiana

Brașov

Componenții lotului reprezentativ — avindu-i in prim plan pe debutanții 
Cristian și Windt — la testul psihologic, dat ieri la „Centrul 23 August’ 

Foto : V. BAGEAC
GABRIEL SANDU: ,,Ne așteap

tă meciuri grele. Putem învinge 
numai muncind din răsputeri. Eu, 
unul, sînt decis să contrazic fina
lul sezonului care se știe cum a 
fost pentru mine..."

SĂTMAREANU II: „Cred că 
avem un excelent prilej să ne ară
tăm veritabila formă, adevăratele 
posibilități, în cele trei meciuri, cu 
echipele Turciei, Poloniei și R.D. 
Germane înainte sau intre partide
le din preliminarii. Astfel se va 
ajunge la cel mai bun „11” pentru 
fiecare dintre jocurile contind 
pentru calificare Ia C.M. Trebuie 
sa atingem cei mai înalți parame
tri la aceste verificări. Asta va fi strădania mea“.

CRISTIAN și WINDT, „bobocii” 
lotului, ne-au spus că selecționarea 
i-a stimulat în așa măsură incit 
vor munci de două ori mai mult 
ca s-o justifice. Sperăm ca fap
tele să dea acoperire, în zilele care 
vin, vorbelor...

începînd de astăzi, au loc antre
namente duble (dimineața și du
pă amiază). Miine, lotul pleacă la 
Poiana Brașov unde se va desfă
șura perioada pregătitoare de ba
za, pînă la 19 ianuarie, cind se- 
lețționabilii se deplasează,.la Timi
șoara. Acolo, unde se speră că se 
vor găsi terenuri practicabile, sînt 
prevăzute antrenamente și jocuri de verificare.

Vicepreședintele F.R.F., Ștefan 
Covaci, antrenorul echipelor noas
tre naționale, este secundat, în ac
țiunea aceasta, de primăvară, de 
către antrenorii federali Constantin 
Cernălanu și Octavian Popescu. 
Acest „stat major” a supravegheat 
prima operațiune, indispensabilă, a 
campaniei, controlul 
plex, motiv pentru 
rea selecționabililor 
Centrul de medicină 
babilii „tricolori" ai 
au străbătut toate etapele circuitu
lui de control, traseu care n-a ex-

în cursul zilei de astăzi, aducînd la 
23 numărul fotbaliștilor convocați.

Despre lotul reprezentativ, în pe
rioada de intensă pregătire care-i 
stă în față, se va mai scrie pe 
larg în numerele viitoare ale zia
rului nostru. Vor fi destule prile
juri să aflăm cit mai multe din
tre gîndurile, dintre proiectele se- 
lecționabililor. Totuși, pentru în
ceput, cîteva crîmpeie, luate jucă
torilor între o probă și alta a cir
cuitului medical. Majoritatea se 
referă la sentimentele pe care se
lecționarea le-a trezit, la perspec-

de eficacitate (golaveraj 
golgeter : Simaciu cu 7 go-

•.V •• .■

Rep.: Cum explici ?
B. i fntr-un singur fel. Teodor 

Mesaroș, antrenorul lor, e un om 
tare inimos. Foce totul ca să-și 
crească copiii. După aceea, însă, 
vin problemele organizatorice, 
care întrerup creșterea juniori
lor.

Rep.: Ce zici de anul care 
s-a terminat ?

B.: N-a fost bun. Dar am 
avut și neșansă. Dar cine mă 
crede pe mine — un simplu ju
cător de rezervă, atunci — că la 
Blois am avut două penalty-uri, 
la 0—0 ? Și de la Blois ni se 
trage totul, pentru că noi jucăm 
în primul rînd cu sufletul...

Rep.: Care ar fi, după 
tine, primii cinci clasați ai 

anului ?
B.: 1. D. Georgescu, 2. Cheran, 

lordănescu, 4. Răducanu, 5.3- 
Vigu.

Rep.: Ce-ți propui pentru 
anul 1977 ?

B.: Să nu uit vorba unui ju
cător mai bătrîn : „Loți, află de 
la mine că pe adevăratul fotba
list îl doare inima dacă adver
sarul lui direct a reușit să-i 
scape"...

I. Ch.

fotbalului nostru, prin cali- 
în ansamblu. a jocurilor

într-o 
de 17 
relua

scurtă 
ianua- 
pregă- 
săptă-

medical com- 
care convoca- 
a avut loc la 
sportivă. Pro- 
stagiunii 1977

DIVIZIA
NAȚIONALĂ

DE JUNIORI (I) SUB
SELECȚIA Șl PREGĂTIREA,

Divizia națională de juniori a 
fost solicitată ani la rînd de ma
rea majoritate a tehnicienilor 
care lucrează cu bune rezultate 
la nivelul eșalonului copii-ju- 
niori. Ea a devenit fapt împlinit 
în vara anului trecut, fiind un 
prim pas pe drumul luării unor 
măsuri hotărîte în vederea mări
rii eficienței unităților — pepi
nieră din fotbalul nostru.

Noua competiție și-a propus :
1. vastă campanie de selecție, în 
vederea depistării celor mai ta- 
lentați juniori și promovarea lor 
în echipele Diviziei naționale;
2. realizarea unei pregătiri supe
rioare la cele 18 echipe divizio
nare de juniori, în așa fel incit, 
la finele primei ediții a compe
tiției — în cadrul ei organizato
ric nou — din fiecare echipă 
cel puțin UN JUCĂTOR SĂ FIE 
APT PENTRU DIVIZIA A.

Cum se prezintă lucrurile — 
privite din aceste două unghiuri 
acum, la jumătatea primei ediții 
a Diviziei naționale de juniori ?

Deși cluburile divizionare A au 
fost atenționate, din vreme, asu
pra faptului că F.R.F. intențio
nează să înființeze Divizia de

PARAMETRII 
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juniori, deși în ultima ediție a 
campionatului de tineret-speran- 
țe a existat obligativitatea folo
sirii unui grup mare de jucători 
foarte tineri (cu scopul de a-i 
roda măcar un an pentru vii
toarea competiție), startul noii 
întreceri i-a prins nepregătiți pe 
mulți dintre antrenorii desemnați 
să conducă echipele. S-a plecat 
la drum cu ceea ce a existat la 
îndemînă, cu jucători fără per
spectivă sau cu perspective foar
te reduse, preocupările pentru o 
selecție corespunzătoare fiind a- 
proape inexistente. „Analizînd 
modul cum s-a făcut selecția — 
se specifică în referatul întocmit 
de federație la încheierea turu
lui — trebuie arătat, de la înce
put, că nu au fost respectate

SOLICITAȚI
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turului,, ua mare numjțț de ju
cători : Jiul — 32, Sportul stu
dențesc — 29, Steaua — 25, F. C. 
Argeș — 27 etc. N-au existat 
ECHIPE, ci... grupuri de jucă
tori care și-au disputat șansele 
într-un meci sau altul. Firesc, 
toate acestea s-au repercutat și 
asupra procesului de pregătire și 
valorii jocurilor. Din moment ce 
n-au existat echipe în adevăratul 
sens al cuvîntului, sigur că nu 
se poate vorbi nici de o concep
ție de joc (cu toate cerințele ei), 
de parcurgerea unor cicluri de 
antrenamente corespunzătoare 
cerințelor. Foarte puțini antre
nori au înțeles să folosească așa 
cum trebuie normele de control 
elaborate, „barometre" ale posi
bilităților jucătorilor. Printre cei

Eftimie IONESCU

MATERIALE Șl ECHIPAMENT SPORTIV DE BUNA CALITATE,
(Urmare din pag. 1)

sesc o serie dc articole ca : pulo
vere pentru schi, echipament pen
tru hochei și, în special, patine, că 
anul acesta — 
— nu au fost 
pentru schi".

De la Galați 
nu este prea mare. Colegul nostru, 
Viorel Tonceanu, revenit din jude
țul Vrancea, relatează : „Am con
statat, împreună cu responsabila 
magazinului sportiv. Elena Borș, 
că există o bună aprovizionare, 
dovadă și afluența de cumpărători. 
Totuși, deși s-a cerut în repetate 
rinduri unității din Galați care a-

nu se știe 
contractați

la Focșani

ANUNȚ

de ce ! 
bocanci

distanța

Universitatea populară 
București in colaborare cu 
Consiliul municipal pentru 
■ducație fizică și sport și 
Centrul de Cercetări pentru 
educație fizică și sport al 
CNEFS — anunță ținerea 
cursului de reciclare cu te
ma : „Dinamica 
înainte, în timpul 
concurs".

provizionează magazinul, nu s-au 
primit încă schiuri pentru copii, 
ghete pentru patinaj, ca să ofer 
doar două exemple de... sezon".

In Sibiu, ne-a transmis cores
pondentul nostru I. Ionescu, există 
două magazine. „Sport" și „Moto- 
velo". In primul (responsabil Ro
zalia Mija), există toate sortimen
tele de încălțăminte pentru schi, 
dar lipsesc numerele mari, precum 
și costume de schi din fîș, 
foarte mult solicitate. La „Moto- 
velo" (responsabil Vasile Mira) 
există un mare stoc de sănii, 
schiuri, patine de toate genurile. 
Totuși, lipsesc bețele de schi, 
schiurile pentru copii de 10—12 ani, 
patine de viteză numere mari și 
patine de hochei numere mici.

La magazinul „Luxor" din Tg. 
Mures — ne-a spus «coresponden
tul nostru I. Păuș — există schiuri, 
dar nu sînt bețe, există costume, 
dar nu sînt bocanci nr. 41—42, 
există patine pînă la numărul 39 
dar nu sînt săniuțe. în timp ce la 
„Stadion", există costume de schi 
și bocanci, dar nu sînt mănuși...

BUNĂ GOSPODĂRIRE Șl NU PREA...
podărire a echipamentului, aflat, 
în general, în cantități suficiente. 
Am constatat, insă, că profesorii 
Dan Patache si Adrian Gheorghiu, 
foști handbaliști la Voința, au ui
tat să predea echipamentul, ne ca- 
re-1 dețin din 1974. (T. Siriopol).
• La asociațiile Marina. Lami

norul și Voința din Brăila, ma
terialele sint bine păstrate, dar se 
constată și unele lipsuri în ceea 
ce privește dotarea. Este vorba de 
tenisi. tricouri, treninguri, mingi 
de handbal necesare unei bune ac
tivități. (N. Costin).

materialele și echipamentul sportiv 
preocupările factorilor responsabili 

de a se produce cantități suficiente și de bună calitate, destinate 
sportului de masă și de performanță. In același timp, in unitățile 

comerciale am întilnit multe aspecte pozitive demonstrînd interesul pen
tru o bună aprovizionare. Cu toate acestea, se mai manifestă încă unele 
lipsuri in ceea ce privește aducerea cît mai operativă a mărfurilor in 
unele magazine, a grijii pe care o manifestă cluburile și asociațiile față 
de materialele și echipamentele in dotare, dar și in ceea ce privește ca
litatea unor produse. Se cere, așadar, o muncă mai atentă, mai respon
sabilă, pentru înlăturarea tuturor lipsurilor semnalate.

• La Voința, Rapid, înfrățirea 
și Progresul din Oradea totul este 
păstrat în cea mai deplină ordine 
și curățenie, vădind grijă față de 
materialele și echipamentul din 
dotare. Nu aceleași lucruri bune 
se pot spune și despre gospodării 
de la asociația sportivă Munca — 
Bere, unde echipamentul este păs
trat în condiții precare, fiind, tot
odată, și incomplet. (I. Ghișa).
• La cele trei unități sportive 

gălățene — Ancora. Voința și Du
nărea — am apreciat strădaniile 
magazionerilor pentru buna gos-

Acest raid-anchetă referitor Ia 
a reliefat, ca și precedentele,

efortului 
și după

FAZA FINALĂ A CALIFICĂRILOR LA TENIS DE MASA JUNIORI

care vor 
Mureșan I., 

clubului

Masa rotundă, la 
participa coi.
’icepreședintele

Steaua, și antrenorii emeriți
Navasart N., Soter I., Achim 
St., Aposteanu Alex. și Ne- 
def M., va avea loc in sala 
S.R.C.S. din strada Biserica 
Amzei 5—7, luni 10 ianuarie 
a.c. ora 12,30.

Va urma un film artistic.

SF. GHEORGHE, 7 (prin telefon). 
In Sala sporturilor din localitate 
au continuat întrecerile Campiona
tului republican de calificare pe 
echipe pentru juniori. Iată rezul
tatele din ziua a doua: băieți — 
Șc. sp. Drobeta Tr. Severin — Da
cia Ploiești 5—1, C.S.M. Iași — Șc. 
sp. Pitești 5—0, Șc. sp. Pitești — 
Șc. sp. Odorheiul Secuiesc 5—3, 
Metalurgistul Cugir — Eternit Za
lău 5—0, Șc. sp. Bistrița — Șc. sp. 
Rm. Vîlcea I 5—4, Voința Satu 
Mare — Voința Tîrnăveni 5—2, Co
merțul Brăila — Universitatea Cra
iova 5—1, Voința Satu Mare — Sc. 
sp. Odorheiul Secuiesc 5—1. Co
merțul Brăila — C.S.M. Iași 5—0,

Șc. sp. Drobeta Tr. Severin — Șc. 
sp. 1 București 5—6, Metalurgistul 
Cugir — Șc. sp. Rm. Vilcea II 5—0. 
Voința Tîrnăveni — Șc. sp. Pitești 
II 5—0, Universitatea Craiova — 
Șc. sp. Pitești I 5—2, Chimia O- 
radea — Șc. sp. Rm. Vîlcea I 
5—4. Șc. sp. 2 Buc. — Locomotiva 
Buc. 5—4, S-au calificat pentru 
turneele semifinale, în ordi
nea seriilor : Metalurgistul Cugir, 
Șc. sp. Drobeta Tr. Severin, Co
merțul Brăila, Voința Satu Mare, 
Șc. sp. Bistrița și Șc. sp. 2 Buc.

Fete: Eternit Oradea I — Șc. sp. 
Petroșani 5—2, Minerul Lupeni — 
Eternit Oradea II 5—0. Gloria Bu
zău — Metalurgistul Cugir 5—2,

Comerțul Tg. Mureș — C.S.M. 
Iași II 5—4, C.S.M. Iași — Eternit 
Oradea I 5—3, Metalurgistul Cu
gir — Șc. sp. 1 București 5—2, 
C.S.M. Iași II — Șc. sp. 2 Bucu
rești 5—0, Minerul Lupeni — Șc. 
sp. Bistrița 5—1, Șc. sp. Pitești — 
Eternit Oradea II 5—0, Șc. sp. Pi
tești I — Minerul Lupeni 5—0. Șc. 
sp. Petroșani — C.S.M. Iași I 0—5, 
Comerțul Tg. Mureș — Șc. sp. 
2 Buc. 5—1, Gloria Buzău — Șc. 
sp 1 Buc. 5—1. S-au calificat pen
tru turneul semifinal: Șc. sp. Pi
tești I, Gloria Buzău. C.S.M. Iași 
I și Comerțul Tg. Mureș.

Gh. BRIOTĂ-corespondent

GOLGETERII /wwwwwwwwv
15 goluri ; LANCU (PoHtehniica Timișoara)
10 goluri ; PancHchi (S.C. Bacău), Florean (Polit. lași), lordoche (Rapid) 
9 goluri : Suru (F.C. Constanța), Petcu și Nicșa (F.C. Corvinul)
8 goluri : Solomon (S.C. Bacău), Nica (Steaua), Leșean (U.T.A.), Swartz- 

man (F.C. Bi'hor)
Urmează. o listă destul .de lungă pe care figurează nu mal puțin de 134 

de jucători. Cele mai multe goluri marcate într-un meci : Nica (Steaua) și 
Leșean (U.T.A.) — cite 4 ; Solomon (S.C. Bacău), D. Ionescu (Steaua) și 
lordache (Rapid) — cîte 3. 59 dintre Jucătorii trecuțl pe Irata marcatorilor 
de goluri n-a reușit $ă înscrie decît cîte un singur got pe parcursul celor 17 etape I 
Faptul acesta demonstrează că lipsa unor jucători înzestrați pentru cel mai 
greu dintre posturi, acela de vîrf de atac, rămîne o problema extrem de 
acuta. Cu atit mai meritorie ni sa paie reușita timișoreanului Romeo lancu. 
t| a marcat cele 15 goluri în 12 din etapele turului, contribuind efectly la 
victoriile echipei sale. Dar, repetăm, formarea unor veritabile vîrfuri de atac 
raming unul dintre obiectivele pe care antrenorii din pepinierele fotbalului 
trebuie sâ și-l înscrie prioritar pe agenda lor de lucru.

rwwnrwwwwwwvw

13. RAPID
• PUNCTE REALIZATE : 

(15 acasă + o în deplasare) 
centaj 44,1 la sutS.

15 
pro-

• JUCĂTORI FOLOSIȚI : 
ioniță (numărul meciurilor : 
— totalul notelor 121), pop 

<17—U4), Teleșpan
(17—100), Șutru (16—106). M. ste- 

Petcu <15—80), Ma- 
Sui U5—a6). Neagu (14—92). Biș
niță (14—94), Zalupca (12—75), 
Bontea (12—59), D. Popescu (9— 
Ți). „A. Dumitra (9-58), David 
(8“Niță (7—41), Popa (3—20) 
Grig oraș (2_12).

18.
17 

(17-

condițiile cerute (cuprinderea in 
instruire numai a jucătorilor do
tați, cu calități biomotrice supe
rioare, care să poată face față 
unor eforturi maxime), că la 
multe formații sint elemente care 
nu prezintă nici o garanție pen
tru viitor". Foarte puține dintre 
cele 18 echipe s-au prevalat de 
regulamentul competiției, care le 
dă posibilitatea de a legitima ju
cători de pe raza Întregului ju
deț și chiar din județele vecine. 
Așa stînd lucrurile, sigur că nu 
mai miră faptul că peste 30% 
din jucătorii care au evoluat în 
tur au talia sub 1,70 m și, în 
plus, au 
capitolele 
rament. 
Sportul
F.C.M. Galați au fost luate prin 
surprindere de noua competiție 
și rezultatele s-au văzut. Că 
multe din echipe au fost for
mate în pripă, reiese și din fap
tul că au folosit, pe parcursul

și serioase carențe la 
îndemînare și tempe- 
F.C.M. Reșița, Jiul, 
studențesc, Progresul,

care au făcut-o, cu meticulozita
tea adevăraților meseriași, se 
numără I. Btikosi (F. C. Cons
tanța), C. Anghelache (S. C. Ba
cău), Șt. Vida (F.C.M. Reșița), 
V. Zavoda (Steaua). „Antrena
mentele individuale — se speci
fică în aceeași analiză a F.R.F. 
— în special pentru jucătorii no
minalizați, nu au constituit nici 
ele o preocupare deosebită, ob- 
servîndu-se, pe parcursul meciu
rilor, numeroase carențe, mai a- 
les de ordin tehnic, la majorita
tea jucătorilor".

Concluzia care se desprinde 
este cît se poate de clară. Atîta 
timp cît SELECȚIA și INSTRUI
REA juniorilor nu vor fi efectu
ate la cel mai înalt nivel, cu 
exigența cea mai mare, rezulta
tele competiției — descoperirea 
cît mai multor jucători tineri de 
valoare — vor continua să se 
lase așteptate.

• GOLGETEHII ECHIPEI : Șu
tru 7 (7 acasă 4- o tn deplasare), 
Neagu 4 (4+0), Bișniță (3+0)’
Manea (3+O) șl M. stellan (3+0), 
rite 3, D. Popescu (0—1) șl za
lupca (1+0), cîte 1.

• A BENEFICIAT de 4 lovituri 
de la 11 m : 2 transformate (Biș
niță 2), 2 ratate (Bișniță și Ma
nea). A fost sancționată cu un 
penalty, transformat.

• CARTONAȘE GALBEBE : 
Petcu 5, Bișniță 3, Șutru, Rontea, 
Teleșpan, Niță șl A. Dumitru, 
este 2, Zalupca 1. Totalul carto
nașelor : 19.

• CARTONAȘE ROȘU : Rontea 
(etapa a 17-a).

• A EXPEDIAT 2X2 șuturi 
poartă (cele mai multe — 21 
In etapa a "

‘ — In
93 pe 
multe 

cele
— în

— 5 
care 
mai 
17-a, 
unul

la
11-a, cele mal puține 
runda a 16-a), dintre 
spațiul porții (cele 

— 14 — ln etapa a 
mal puține — nici 
runda a 7-a).

• LA MEOIURILE susținute tn 
București (11 la număr) au asis
tat aproximativ 203 ooo spectatori.

laurenflu DUMITRESCU

LOTO-PRONOSPORT

INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 7 IANUARIE 1977

EXTRA-MAREA TRAGERE 
ORDINARĂ PRONOEXPRES 
A NOULUI AN LA ULTIMA 

ZI DE V1NZARE
Marele succes al acestei 

trageri se concretizează în a- 
fluența deosebită de partici- 
panți în agențiile Loto-Prono- 
sport, ceea ce înseamnă că și 
fondul de cîștiguri va fi sub
stanțial. Aceasta va aduce par- 
ticipanților o mare șansă de

ciștigurl pe lingă cele oferite 
din fond special.

Participînd cu cît mai multe 
bilete la această mare tragere 
vă măriți șansele de cîștig.

Tragerea are loc miine, la 
București, în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 
17,45. în continuare va rula 
filmul artistic Cei 13 de la 
Barletta.

FOND GENE
RAL DE CÎȘTI- 
GURI: 809.985 lei.

Extragerea 1:42 
49 25 15 20 66 74 
82 36. Extragerea 
a Il-a: 52 44 90 3 
7 79 9 35 47.

Plata câștiguri
lor de Ia această 
tragere se va face

astfel: în munici
piul București de 
la 19 ianuarie 
pînă la 7 martie 
1977; în țară de 
la 22 ianuarie pî
nă la 7 martie 
1977; prin manda
te poștale, înce- 
pînd de la 22 ia
nuarie 1977,



A

Echipa României, deținătoarea titlului, susține
primul joc marți, în compania Japoniei

Fază din finala ediției trecute a 
în țara noastră și ciștigată de 
fața celor sovietici.

C.M. universitar, disputată, în 1975, 
handbaliștii români, învingători in

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

Azi și mii ne, in semifinalele Cupelor europene la volei

REPREZENTANTELE NOASTRE SUSȚIN
MECIURI GRELE IN DEPLASARE

• In C. C. I. s. C. Leipzig

• In Cupa cupelor: Piomfcn
• Partidele retur, peste o

A

START ÎN ÎNTRECERILE
PILOȚILOR DE FORMULA I

In perspectivă, un nou dud James nuni - Nihi lauda

dina'10 (m) și irahior sthwcrin DINAMO (i)

sosnowicc — STEAUA (m) Și Ț.S.K.A. SOiia — RAPID
sfiptâminâ, în Capitala

(I)

VARȘOVIA, 7 (prin telex). Cea 
de a Vil-a ediție a Campionatului 
mondial universitar de handbal 
masculin va debuta duminică în 
Polonia. întrucît o serie de echipe 
și-au contramandat participarea, 
lista definitivă a reprezentativelor 
universitare a fost cunoscută abia 
în aceste zile. Participă, așadar, 
10 echipe, care au fost împărțite 
in două grupe. întrecerile se vor 
desfășura astfel : între 9 și 14 ia
nuarie partidele din grupe, iar în 
ziua de 16 finalele, care vor opune 
cîștigătoarele celor două serii în 
finala pentru locurile 1—2, echipe
le clasate pe locurile secunde în 
finala pentru locurile 3—4 ș.a.m.d.

Configurația grupelor este ur
mătoarea :

GRUPA A: Bulgaria, U.R.S.S., 
Iugoslavia, Algeria și " _ ' 
(partidele se desfășoară la Plock, 
In zilele de 9 și 10, și la Bialystok 
în zilele de 12, 13 și 14).

GRUPA B : România, Japonia, 
Tunisia, Belgia si Polonia (parti
dele au loc la Tarnow, în zilele 
de 10, 11, 12. 13 și 14).

în fiecare grupă sînt prevăzute 
zile de pauză astfel : 11 ianuarie, 
pentru Grupa A (cînd echipele se 
vor deplasa de la Plock 
lystok) și, începînd din 
o zi pentru fiecare echipă 
pa B. Formația României 
pauza chiar la începutul 
tițiel. ea urmînd să debuteze abia 
marți, cînd va întilni echipa Ja
poniei. In continuare, handbaliștii 
noștri vor juca astfel: miercuri cu 
Tunisia, joi cu Belgia și vineri cu 
Polonia.

Să trecem la ultimele noutăți 
legate de reprezentativa universi
tară a României. Băieții au sosit 
vineri din R.D. Germană, plecînd 
apoi spre Tarnow. un mare cen
tru muncitoresc al Poloniei, oraș 
modern, în care sportul se află la 
loc de frunte.

în noua formulă a întrecerilor, 
echipa României va trebui să sus
țină o întilnire cu adevărat deci
sivă în grupă, în compania repre
zentativei Universitare a Poloniei. 
De acest rezultat depinde practic 
cîștigarea seriei și deci cucerirea

Ungaria

la Bia-
10, cite 
în Gru- 
va avea 
compe-

dreptului de a evolua în finala 
pentru locurile 1—2. Acest lucru 
necesită un angajament deplin al 
tuturor jucătorilor, încă de la pri
mul meci și, mai ales, în cel cu 
echipa Poloniei, care dorește, în 
mod firesc, să facă o figură cît 
mai frumoasă Ia ea acasă. Este 
interesant de amintit faptul că la 
ediția precedentă a competiției, 
desfășurată în 1975 în România, 
formația țării noastre a întîlnit, 
de asemenea. în grupă echipa Po
loniei, întreeînd-o cu destulă difi
cultate : 22—21 (12—11).

Ajunși la Tarnow, handbaliștii 
români (Stefan Orban, Marian Va- 
silache — Radu Voina, Cezar Dră- 
găniță. Ștefan Deacu, Werner 
Stockl, Mircea Grabovschi, Mihai 
Mironiuc, Alexandru Folker, Mir
cea Ștef. Iosif Boroș, Paul Matei, 
Grișa Cheli, Constantin Tudosiesi 
Ion Tase) au efectuat vineri seară 
un antrenament de acomodare, sub 
conducerea antrenorilor emeriti 
Nicolae Nedef și Eugen Trofin. 
Cel dintîi meci, cu echipa Japoniei, 
nu este nici pe departe o forma
litate, jucătorii niponi progresînd 
mult în ultimii ani.

în cealaltă grupă, formațiile 
U.R.S.S., Iugoslaviei și Ungariei 
candidează cu șanse aproximativ 
egale la primele două locuri din 
serie, datorită atît valorii, cît si 
experienței jucătorilor. Favorită 
pornește echipa. U.R.S.S.. de două 
ori cîștigătoare a titlului si fina
listă a ediției precedente.

Iată, în Încheiere, primele 3 cla
sate la cele 6 ediții ale C.M. uni
versitar desfășurate pină acum : 
1963 (Suedia) : 1. Suedia. 2. R.F. 
Germania, 3. România ; 1966 (Spa
nia) : 1. R.F. Germania, 2. Spania, 
3. Suedia (România nu a partici
pat) ; 1968 (R.F. Germania) :
1. U.R.S.S., 2. România, 3. Ceho
slovacia ; 1971 (Cehoslovacia) : 1. 
U.R.S.S.. 2. Cehoslovacia. 3. Ro
mânia ; 1973 (Suedia): 1. România,
2. U.R.S.S., 3. Iugoslavia ; 1975
(România): 1. România, 2. U.R.S.S.,
3. Polonia.

Astăzi și mîine competițiile eu
ropene de volei rezervate echipelor 
de club programează partidele pri
mei manșe din cadrul etapei se
mifinale. In această fază sînt ca
lificate, după cum vă este cunos- > 
cut, toate cele patru reprezentante 
ale țării noastre. Cea mai grea mi
siune pînă acum a avut-o cam
pioana noastră masculină, Dinamo, 
care a reușit insă frumoasa per
formanță de a scoate din cursă, 
în etapa precedentă, pe deținătoa
rea trofeului, Dukla Liberec. Ce
lelalte trei participante au avut 
pînă in acest moment adversare 
ușor de depășit. In etapa semifi
nală (la care iau parte cite opt 
echipe în fiecare competiție, de
oarece din 1971 sistemul de des
fășurare al competițiilor — C.C.E. 
și Cupa cupelor — a fost modifi
cat. trofeele disputîndu-și-le cîte 
patru echipe în cadrul unor turnee 
finale), echipele române au însă, 
fără excepție, adversare puternice, 
nu însă imposibil de întrecut în 
dublele confruntări pe care ur
mează să le susțină azi sau mîine 
(toate evoluează în deplasare) și 
peste o săptămină.

In Cupa campionilor europeni 
la masculin elevii lui G. Eremia 
intîlnesc mîine pe campionii R.D. 
Germane, voleibaliștii de la S.C. 
Leipzig, foști deținători ai titlu
lui. Intnucît S.C. Leipzig nu poate 
fi cotată mai bine decît Dubla Li
berec, credem așadar că Dinamo 
București deține prima șansă de 
calificare. Pentru meciul de mîine 
campionii noștri s-au deplasat la 
Leipzig cu următorul lot: Gabriel 
Udișteanu, William Schreiber, Cor- 
neliu Oros, Laurențiu Dumănoiu, 
Mircea Tutovan, Marian Păușescu, 
Giinther Enescu, Teofil Chiș, Tra
ian Marinescu, Ștefan Băroiu, Ra
du Dan și Emilian Vrincuț. Antre
norii campioanei R.D. Germane au

AZI Șl MIINE IN CUPELE EUROPENE
C.C.E., masculin : A.Z.S. Olsztyn — Ț.S.K.A. Sofia, S. C. Leipzig — 

DINAMO București, Starlift Heerlen _ Ț.S.K.A. Moscova, Rembert 
Turnhout — Vardar Skoplje ; feminin : Slavia Bratislava — Levski 
Spartak Sofia., Traktor Schwerin — DINAMO București, R. H. Praga 
— Dinamo Moscova, NIM Budapesta — A.S.U. Lyon.

CUPA CUPELOR, masculin ! Odolena V>oda — Slavia Sofia. Plomien 
Sosnowlec _ STEAUA București, Traktor 
Riga, Honved Budapesta 
Genoegen
Wlsla Cracovia 
O.K. Rijeka.

Schwerin — Radlotehnik
Panathinaikos Atena ; feminin : VONS

Dynamo Berlin, Ț.S.K.A. sofia — RAPID București,
Voroșilovgrad, Ujpest Dozsa Budapesta —Iskra

la dispoziție pe Wolfgang 
Rudi Schumann. Wolfgang 
Horst Hagen, Jiirgen Maune (cu- 
noscuți internaționali),' Kurt Zim
merman, Joachim Zippier, Lutz 
Hofmann, Michael Kichl, Winfrien 
Schneider, Klaus Weis, Hans-Peter 
Weppich și Eckard Tielscher. Me
ciul este programat la ora 18 (ora 
României) și va fi condus de cu
plul de arbitri sovietici Samedov- 
Stanișevski.

Ceva mai dificilă pare a fi sar
cina campioanei feminine a Româ
niei, care este de asemenea echipa 
clubului Dinamo. Jucătoarele an
trenate de maestra emerită a spor
tului Doina Ivănescu intîlnesc, 
printr-o coincidență, pe campioana 
R.D. Germane, Traktor Schwerin, 
susținînd prima manșă tot în de
plasare (sîmbătă). Dinamovistele 
se prezintă la Schwerin cu urmă
torul lot: Alexandrina Constanti- 
nescu, Helga Bogdan, Emilia Sto- 
ian, Paula Cazangiu, Gabriela Po
pa, Irina Petculeț, Venera Hoff
mann, Constanța Dinculiță. Euge
nia Milencu, Gulmiza Gelil. Volei
balistele de la Traktor Schwerin, 
remarcabile prin talia ridicată a 
jucătoarelor (înălțimea medie de-

Weise, 
Ldwe,

pășește 1,80 m) și prin forța lor 
de atac dispun de următorul lot: 
Anke Westendorf, Cornelia Rickert, 
Gabriele Meibohm, Angelika Starck, 
Cornelia Griming, Regina Quit- 
mann. Jutta Balster, Helga Offen, 
Hannelore Meincke și dq recente
le achiziții Gudrun Gartner, Karla 
Roffeis și Heike Jens. Meciul tur 
are loc azi, la ora 17,30 și va fi 
condus de un cuplu de arbitri po
lonezi.

în Cupa cupelor ia masculin 
Steaua întîlnește astă-seară la 
Sosnowiec pe vicecampioana Polo
niei, Plomien, formație foarte va
loroasă la ora actuală, care condu
ce detașat în campionatul polonez, 
după 18 etape. Să sperăm 
ieții lui Aurel Drăgan vor 
o replică onorabilă.

Tot astă-seară, la Sofia, 
feminină Rapid București 
cerca să realizeze un scor 
să-i dea speranțe de calificare în 
ultima fază a competiției în dauna 
formației Ț.S.K.A. Sofia, vicecam
pioana Bulgariei.

că bă- 
furniza

echipa 
va în- 

care

Mîine începe la Buenos ‘ Aires 
cea de a 28-a ediție a campiona
tului mondial al piloților de for
mula 1, cea mai lungă din istoria 
acestei competiții. deoarece in 
programul ei sînt înscrise nu mai 
puțin de 17 Mari Premii, ce vor 
avea loc în cele două Americi. în 
Japonia și pe continentul nostru. 
Este vorba de o ediție deosebită, 
în cursul căreia se așteaptă relua
rea rivalității dintre puternicele 
formații „Ferrari" și „McLaren", 
în ultimă instant5 dintre 
Lauda și James Hunt, cei 
în frunte și anul trecut.

In vederea actualului 
competițional, constructorul 
lian Enzo Ferrari și-a remaniat 
echipa, eliberîndu-1 din formație 
pe alergătorul elvețian Clay Ra- 
gazzoni, înlocuit de argentinianul 
Carlos Reutemann. Acesta va a- 
vea sarcina să-l susțină pe Lauda

★
BUENOS AIRES, 

7 (Agerpres). 
Participanții 1 
„Marefe Premiu 
al Argentinei, pro
bă inaugurală a 
campionatului mon
dial de automobi
lism rezervat pilo
ților de formula I, 
au efectuat pe cir
cuitul din Buenos 
Aires primul an
trenament oficial. 
Cel mai bun timp 
a fost realizat de 
francezul 
Depailler 
rel“), care 
curs un tur 
cuit (5,958 
în 1:49,62. 
tate bune au mai 
obținut irlandezul 
John Watson — 
(„Brabham") — 
1:50,49 și brazi
lianul Carlos Pace 
(„Brabham") — 
1:50,98. Cunoscu
tul pilot austriac 
Niki Lauda („Fe
rrari") a fost cro
nometrat în 1:51,14, 
în timp ce engle
zul James Hunt 
(„McLaren"), de
ținătorul titlului 
mondial, a obținut 
al șaptelea timp al

Patrick
(„Tyr- 

a p ar
de cir- 

km) 
Rezul-

Hori. ALEXANDRESCU

JUCĂTORII DE LA STEAUA LA OFFENBURG
Turneul masculin de handbal de 

la Offenburg (R.F. Germania) s-a 
încheiat cu victoria formației vest- 
germane VFL Gummersbach, ur
mată de reprezentativa U.R.S.S.. 
de echipa Steaua București si de

DIVIZIA A
LA HANDBAL 

FEMININ

o selecționată regională. In cele 
trei jocuri susținute, handbaliștii 
de la Steaiua au învins cu scorul 
de 7—3 (2—0) selecționata regio
nală. au terminat la egalitate : 
7—7 (4—5) cu cîștigătoarea turneu
lui și au pierdut cu 6—9 (3—5) în 
fața reprezentativei U.R.S.S. Me
ciul dintre selecționata U.R.S.S. și 
formația VFL Gummersbach s-a 
încheiat nedecis : 6—6 (5—1).

Niki 
aflați

sezon 
ita-

in disputa sa cu Hunt.. Talentatul 
pilot britanic va fi servit de o e- 
chipă de mecanici excepțională, 
condusă de americanul Teddy 
Mayer (50 ani). Dar autorul ma
șinii cu care Hunt a cucerit anul 
trecut t’th’l suprem este un pri
ceput și harnic inginer, Gordon 
Coppuk.

Printre pretendenții la locuri 
fruntașe se vor număra anul a- 
cesta și cei doi piloți ai formației 
„Tyrrell", francezul Patrick De- 
pailler și mai ales suedezul Ronnie 
Peterson. Ultimul trece drept unul 
dintre cei mai străluciți alergători 
de Grand Prix, dar care, spre 
ghinionul său. n-a dispus întot
deauna de o mașină competitivă. 
Se pare insă că în acest an Pe
terson a intrat pe o trasă bună si 
nu este exclus ca din disputa 
Hunt — Lauda să iasă învingător... 
tocmai Peterson !

Mecanicii italieni ai echipei Ferrari pun la 
punct vehiculul cu care Niki Lauda va lua star

tul în Marele Premiu al Argentinei.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

REPREZENTATIVELE DE VOLEI (t) ALE ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE Șl IN ZIUA A DOUA LA SOFIA 
SOFIA, 7 (prin telefon). In 

ziua a doua a turneului interna
tional de volei, rezervat echipelor 
de tineret (masculin și feminin), 
care se desfășoară în capitala Bul
gariei. reprezentativele României 
au întîlnit formațiile Cehoslovaciei. 
Atît la băieți, cît și la fete, victo
ria a revenit cu 3—1 echipelor 
noastre.

Alte rezultate: Bulgaria — R.D. 
Germană (m) 3—0, Bulgaria — Po
lonia (f) 3—1, Ungaria — Bulgaria 
B (f) 3—0.

Sîmbătă, formațiile noastre vor 
întilni pe cele ale Bulgariei, iar 
duminică echipa masculină va juca 
cu Polonia, iar cea feminină 
Bulgaria B.

J. DANNEBERG (R.D.G.) A CÎȘTIGAT 
TURNEUL CELUR 4 TRAMBULINE

Cea de-a 25-a ediție a tradițio
nalei competiții de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor patru 
trambuline" s-a încheiat cu victo
ria lui Jochen Danneberg (R.D. 
Germană) care a totalizat în cla
samentul general 918,5 p. L-au ur
mat Waiter Steiner (Elveția) — 
911,7 p, Henry Glass (R.D. Ger
mană) — 891,9 p și Anton Innauer 
(Austria) — 87(5 p.

Ultimul concurs, disputat pe

trambulina de la Bischofshofen 
(Austria) a fost cîștigat de Walter 
Steiner cu 220,4 p (sărituri de 98 
m si 96 m), urmat de Karl Sch- 
nabl (Austria) — 217 p. Clasat pe 
locul 3, Jqlchen Danneberg a reali
zat cea mai bună săritură a con
cursului — 102,5 m.

COMISIA DE ARBITRI

F. Seipelt 
G. Cam- 
McMullen 
(România)

DE PE LINGĂ U.E.F.A.

Campionatele de tenis ale Australiei

PROGRAMUL ETAPELOR A 
XVI-A Șl A XVil-A

Stmbătă (de la ora 14) : 
Constructorul Timișoara — 
Confecția ; Mureșul Tg. Mu
reș — Voința Odorhei ; Rapid 
— Textila Buhuși ; I.E.F.S. — 
Universitatea Iași ; Universi
tatea Timișoara — Progresul ; 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Universitatea București :

Duminică (<le la ora 14) l 
Voința Odorhei — Construc
torul Timișoara ; Confecția — 
Rapid ; Progresul — Mureșul 
Tg. Mureș ; Universitatea 
Iași — Universitatea Cluj-Na- 
poea Textila Buhuși — 

Universitatea 
Universitatea

ASHE ELIMINAT!
MELBOURNE, 7 (Agerpres), — 

Campionatele internaționale de te
nis ale Australiei au programat pri
mele două partide din cadrul sfertu
rilor de finală. Guillermo Vilas l-a 
învins eu 6—4, 7—5, 1—6, 6—3 pe 
Ross Case, Lar John Alexander a 
reușit să-1 elimine cu 6 3. 6—4, 
4—6, 7—6 pe Arthur Ashe. In cele
lalte două „sferturi", Ken Rosewăll 
îl va întilni pe Mark Edmondson, 
Iar Roscoe Tanner pe Phil Dent.

Rezultate Înregistrate la simplu fe
mei (sferturi de finală) : Dianne 
Fromholtz — Jan Wilton 6—4, 6—3,

4*~8, 6—1 ; Karen Krantzcke —
Nancy Sato 6—3, 4—6, 6—0 ; Kerry 
Reid — Katja Ebbinghaus 6—0, 6—4 ; 
Helen Gourlay — Margaret Sawyer 
6-1, 6—4.

S-au disputat și partide contînd 
pentru turul 2 al probei de dublu 
bărbați : case. Masters (Australia) 
— Tiriac (România), Vilas (Argen
tina) 7—5, 6—2 ; Ball, Warwick
(Australia) — Stockton, Gorman 
(S.U.A.) 0—3, 6—7. 6—3 ; Pasarell
(Porto Rico), Van Dillen (S.U.A.) — 
Smith, Meyers (S.U.A.) 6—1, 6—2.

REUNIUNEA FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE VOLEI

PARIS (Agerpres). — Intre Uși 
18 ianuarie se va desfășura la Pa
ris reuniunea Comitetului executiv 
al Federației internaționale de vo
lei.. Pe agenda de lucru sînt în
scrise probleme privind organiza
rea primului campionat mondial 
de juniori (masculin și feminin), 
programat să se desfășoare în 
acest an între 4 și 18 septembrie 
în Brazilia. De asemenea, vor fi 
luate în discuție detaliile de orga
nizare a celei de-a 3-a ediții a 
„Cupei Mondiale", care va avea 
loc în Japonia în acest an (8—29 
noiembriej, a campionatelor mon
diale din 1978 și modificarea unor 
puncte din regulament.

Mîine are loc cea de a 12-a etapă a campionatului italian, care 
programează unele partide interesante : Napoli — Juventus, 
Torino — Lazio și Bologna — Inter. In imagine, o fază din 
partida de duminică (etapa 11), în care Inter a produs o mare 
surpriză, învingînd cu 3—0 pe Roma în deplasare I In dreapta, 

autorul celor 3 goluri, milanezul Muraro.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Ultimul buletin al U.E.F.A. pu
blică numele membrilor Comisiei 
de arbitri de pe lingă U.E.F.A. Co
misia este alcătuită din 
(Austria) — președinte, 
panati (Italia), A. D. 
(Anglia), A. Rădulescu 
și W. Treichei (R.F. Germania) — 
membri. Activitatea Comisiei este 
controlată din partea Comitetului 
executiv U.E.F.A. de către L. 
Schmidlin (Elveția).

Fiecare membru al comisiei ține 
legătura cu un număr anumit de 
comisii de arbitri aparținind fede
rațiilor naționale, repartizate pe 
zone geografice.

Iată această repartiție : F. Seî- 
pelt (Albania, Cehoslovacia, Aus
tria, Liechtenstein, Grecia. Elveția, 
R.D. Germană și Iugoslavia) : G. 
Campanati (Franța, Italia. Spania, 
B"'<’ia și Portugalia' ; A.D. .Mc
Mullen (Anglia, Islanda. Irianda 
de Nord, Irlanda, Scoția, Țara Ga
lilor și Malta) ; A. Radulescu (Bul
garia. Polonia. România. U.R.S.S. 

’Ungaria, Turcia și Cipru) ; W. 
Treichei (R.F. Germania, Luxem
burg, Olanda, Finlanda, Suedia, 
Norvegia și Danemarca).

AMĂNUNTE DESPRE PRIMA EDIȚIE A C.M. DE JUNIORI
După cum se știe, anul acesta, 

între 27 iunie și 10 iulie, în Tu
nisia se va desfășura prima edi
ție a campionatului mondial 
pentru juniori. Recent, F.I.F.A. 
a făcut o serie de precizări pri
vind repartiția echipelor în di
feritele grupe ale competiției fi
nale. Astfel, au fost reținute 6 
echipe din Europa (Ungaria, Ita-

I.E.F.S. 
rești 
șoara.

(Urmare din pag.

bitrat foarte bine Pantelie Cîrli- 
geanu și Dorin Purică.

PROGRESUL — „U" CLUJ-NA- 
POCA 15—15. A fost o partidă e- 
chilibrată. Progresul a început mai 
bine ambele reprize (4—2 si 10—8), 
dar clujencele — aflate permanent 
într-o veritabilă „cursă de urmă
rire" — au reușit de fiecare dată 
să refacă situația, egalînd. Au în
scris : Ciobanu 8. Gheorghe 2, 
Manvaca 2. Butan 1, Mihoc 1 și 
Ionescu. 1 — pentru Progresul, Da
mian 4, Filip 4, Carto® 3. Iacob 3 
și Persa 1 — pentru Universita
tea.

MUREȘUL TG. MUREȘ — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 13—13. 
Meci foarte dîrz. îndeosebi spre 
sfirsit. în această perioadă faultu
rile s-au înmulțit și arbitrii au 
eliminat (pe 2 și chiar pe 5 mi
nute) nu mai puțin de trei jucă
toare de la Mureșul. Au marcat : 
Șoș 7, Dorgo 4, Dudaș 1 și Ilie 1 
— pentru Mureșul, Mezei 6, Cojo- 
cărița 5. Palici 1 și Cișmaș 1 — 
pentru Constructorul.

UNIVERSITATEA IAȘI — RA
PID 17—19. întîlnirea a furnizat 
un spectacol bun, datorită in spe
cial dinamismului fazelor. Rapid a 
luat un start excelent (min. 12 : 
8—1 !) și se, părea că va cîștiga 
lejer. Replica bună a ieșencelor din 
repriza a doua a dus însă la e- 
chilibrarea partidei. Au marcat : 
Arusti 5. Stamatin 4, Crefeleanu 
3. Humelnicu 2, Mocanu 1. Cor- 
ban 1 și Trandafir 1 — pentru 
Universitatea, Stănișel 5, Alexan- 
drescu 4, Iagăru 4. Mălai 3, Oan- 
cea 2 și Buzaș 1 — pentru Rapid.

lia, Spania, Franța, U.R.S.S. și 
Austria); 2 din America de Nord 
și bazinul Caraibilor (Mexic și 
Honduras); 3 din America de 
Sud (vor fi cunoscute la înce
putul lui aprilie), 2 din Asia 
(preliminariile vor lua sfîrșit în 
luna mai) și 2 din Africa (vor 
fi cunoscute în februarie), la 
care se adaugă reprezentativa 
Tunisiei, ca țară organizatoare.

Iată componența celor patru 
grupe finale: GRUPA A: Tuni
sia, Franța, Spania și Mexic. Me
ciurile vor avea loc la Tunis (27 
și 30 iunie, 3 iulie); GRUPA B: 
Africa, Ungaria, America de Sud,

Honduras. Partidele se vor dis
puta tot la Tunis 
4 iulie); GRUPA 
lia, America de 
Jocurile se vor 
Soussa (28 și 29 
GRUPA D: U.R.S.S., Austria, A- 
merica de Sud, Asia. Meciurile, 
la Sfax (28 și 29 iunie, 4 iulie).

Echipele cîștigătoare din fie
care grupă se vor califica pen
tru semifinale, programate la 
Tunis și la Soussa în ziua de 7. 
iulie. Finala se va disputa la Tu
nis, la 10 iulie, cu o zi înainte 
jucîndu-se meciul pentru locurile 
3—4.

(28 și 29 iunie, 
C: Africa, Ita- 
Sud și Asia, 
desfășura la 

iunie, 4 iulie);

Bucu- 
Timl-

ULTIMUL TANGO

BASCHEȚ • In turneul masculin „Cu
pa eliberării orașului Varșovia", prima 
reprezentativa a Varșoviei a întrecut c.u 
100—92 (56—52) selecționata de tineret 
a orașului București. Marian Braboveanu 
o marcat în acest meci cele moi multe 
puncte : 35, Celelalte partide : Buda
pesta — Moscova 92—88 (511—39) ; Var
șovia l| — Praga 88—77 (42—40).

rile scandinave s-au întrecut în loca
litatea suedeză Aasarna într-o probă pe 
16 km. _ Victoria a revenit finlandezului 
Juha Mieto în 48:43,0, urmat de suede
zul Sven-Aake Lunb-aeck — 49:26,0 și
norvegianul Magne Myrmo — 49:28,0. 
Proba feminină de 5 km a fost ciștigată 
de norvegiana Berit KveHo și finlan
deza Hilkka Kuntoia, ambele cronome
trate cu același timp : 18:23,0.

ȘAH • După 8 runde șî disputarea 
unor partide întrerupte, în turneul de 
la Hastings continua sa conducă Oleg 
Romaniștii (U.R.S.S.) cu 5V2 p, urmat 
de James Tarjan (S.U.A.) 4V2 (2), Smîs- 
lov (U.R.S.S.) 4‘/2 p.UN MILIARD 

DOLARI...

Cunoscuții patinatori so
vietici Ludmila Pahomova 
și Aleksandr Gorșkov, 
multipli campioni mondiali 
și olimpici in proba de 
dans pe gheață, au hotă- 
rît să nu mai participe la 
competiții. Soții Pahomo- 
va-Gorșkov — specialiștii 
tangoului pe gheață — au 
cîștigat titlurile mondiale 
în anii 1970—71—72—73—74 
și 1976. La campionatul 
lumii din 1975, ei nu au 
participat din cauza Îm
bolnăvirii lui Aleksandr. 
„Peste 20 de ani de viață 
mi-au fost legați de minu
nata lume a patinajului 
artistic, a declarat Ludmila 
Pahomova. Aceasta a fost 
activitatea mea, odihna 
mea, pasiunea mea. Eu și 
Șașa nu ne Imaginăm vii
torul fără sport. Amîndoi 
am terminat perioada de 
aspirantură. Eu la faculta
tea de balet a Institutului 
de teatru din Moscova, iar 
Sașa la Institutul pentru 
cultură fizică și sport. Un 
lucru este clar : amîndoi 
vom căuta să contribuim 
la progresul sportului nos
tru preferat. Dorim să 
creăm o școală specială de 
dansuri pe gheață, in ca
drul căreia, credem, ex
periența noastră va putea 
fi utilă".

amuzant moment 
sportiv al anului 1916, sce
na în care un boxer apli- 
cînd un larg croșeu de 
dreapta, ratează ținta și in 
loc să-și lovească adversa
rul îl nimerește pe arbi
tru, impunindu-i acestuia 
un nedorit k.o. Să facem 
completările necesare, pre- 
ciztnd că faza s-a petre
cut în cursul finalei cam
pionatului de box pe e- 
chipe al R. F. Germania, 
care a opus formațiile 
BSV Niedersachsen Hanno
ver și Rlngfrei Mulheim. 
Arbitrul tn ring Helnz 
Birkle este făcut k.o. (fi
rește neintenționat) de că
tre boxerul kenian David 
Attan, membru al 
din Hanovra, care 
gat titlul.

clubulul 
a cîști-

I
1 V

MOMENTUL CEL MAI 
AMUZANT I

In cursul programului 
său de Revelion, televi
ziunea noastră a prezen
tat — în imagini, dar fără 
comentariu — drept cel

Di’n Montreal se < 
ca totalul cheltuielilor 
tru construcția stadionului 
olimpic, velodromului și bazi
nului de notație, unde s-au 
desfășurat întrecerile ediției 
din acest an a Jocurilor 
Olimpice, a fost estimată la 
aproape un miliard de do
lari. Din aceasta sumă, 820 
milioane au fost cheltuîțl 
pentru lucrările deja reali
zate, 16 milioane pentru lu
crări de întreținere esenția
le, iar 116 milioane mai sînt 
încă necesari pentru încheie
rea derfî'nitivâ a construcției. 
Decizia asupra continuării 
sau renunțării la lucrările ce 
mal sînt necesare la stadio
nul olimpic din Montreal, va 
fi luată .de guvernul cana
dian la începutul primăverii.

anunța 
pen-

Austriacul Toni Innauer, învins de campionul R.D. Germane, Jochen Danneberg, 
in „Turneul celor 4 trambuline", primește totuși felicitări — in această imagine — 

. Sint păpuși adevărate, mascotele viitoarelor cam- 
ediția 1978. Fermecătoarea 
de soare se numește Ski-

Innauer, învins de campionul R.D. Germane, Jochen Danneberg,
de la două simpatice păpuși... __ _______
pionate mondiale de schi de la Garmisch Partenkirche’n, 
blondă poartă numele de Ski-Susy, iar băiatul bronzat 

Billy.
SIMBIOZA

Emoționant gest de prie
tenie, între doi pasionați 
ai atletismului. Unul din- 
trei ei, vest-germanul Wer
ner Rathert, este nevăză- 

‘tor. Celălalt, compatriotul 
său, Giinther Wlb, il ajută 
să practice sportul favorit, 
alergarea de fond. Împreu
nă, ținlndu-se de mină, ei 
au alergat nedespărțiți cei 
8,9 km ai crosului „San 
Silvestro", disputat in 
noaptea Anului Nou, pe

străzile orașului brazilian 
Sao Paulo. Au terminat, 
amîndoi, la egalitate per
fectă, pe locul 228, din ceifectă, pe locul 228, din
451 de participanți.

INTRE SUPORTERI

chipei Wolverhampton, so
siți în 
susține 
rat de 
injurii 
nerală, 
importante pagube

De multe ori, proverbia
lul calm britanic dispare 
cu desăvîrșire cînd este 
vorba de fotbal. Recent, 
într-o stație a metroului 
din Londra, disputa dintre 
suporterii echipei londo
neze Chelsea și cei ai e-

capitală pentru a-și 
favorițli, a degene- 
la un schimb de 
la o încăierare ge- 
care s-a soldat cu 

. _ ' i mate
riale. 'Pasagerii ce aștep
tau pe peroanele stației 
au fost realmente înspăi- 
mîntati de cele petrecute, 
mal ales că taberele aflate 
într-o aprigă dispută nu 
au putut fi despărțite de- 
cît după intervenția poli
ției.

HOCHEI • Selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. și-a început turneul în Canada 
jucind la Edmonton (Alberta) cu formo- 
țla locală ,,Oilers" (W.H.A.) pe care a 
învins-o cu 3—2 (1—0, 1,-1, 1—1), prin 
golurile înscrise de lakușev (2) și 
Prirodin. Pentru gazde a marcat Con
nelly. Selecționata Poloniei a dispus, 
Intr-un joc de verificare, de formația 
Dinamo Minsk cu 4—3 (1—0, 1‘—2, 2—1).

PATINAJ • La Vil nius au început 
campionatele U.R.S.S. la patinaj artis
tic. In proba de perechi, titlul a fost 
cucerit de cuplul Irina Rodnina — Alek
sandr Zaițev cu 142,49 p, urmat de pe
rechile Irina Vorobieva—Aleksandr Vla
sov cu 137,07 p și Marina Cerkasova — 
Serghei Sahrai cu 135,88 p. o în con
cursul de la Inzell (R.F.G.) rezervat 
sprinterilor, pe primele locuri s-au cla
sat : Andrei Malikov (U.R.S.S.) 155,940 p 
și Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) 157,375 p.
La multiatlon a cîștigat Klaus Wunder
lich (R.D.G.) cu 169,379 p.

SCHI • Proba feminina de slalom 
uriaș disputata la Clusaz (Franța) a 
revenit austriecei Regina Sackl. q Proba 
de combinata nordica de la Schonach 
(R.F.G.) a fost cîștigatâ de campionul 
olimpic Ulrich Wehling (R. D, Germa
na) f fiind urmat de Karl Lustenberger 
(Elveția) și Konrad Winkler (R. D. Ger
mana). Pe 15 km Wehling a fost cro
nometrat în 39:20,1 • Fondiștî din ță-

TENIS > fn turneul feminin de io 
Washington, australianca Wendy Turn
bull a elimlnat-o cu 6—2, 6—2 pe ame
ricanca Beth Norton. Alte rezultate : 
Janet Newberry (S.U.A.) — Wendy O- 
verton (S.U.A.) 6—4, 6—1 ; Franțoise
Durr (Franța) — Carrie Mayer (S.U.A.) 
7—5, 6—3. • Turneul de la Dakar a 
rost cîștigat de Fronolovici, care în fi
nală l-a învins cu 6—2, 2—6, 6—2 pe Kary. 
Pentru locul 3 : Jouffret — Dominquez 
6—2, 7—5.

TENIS DE MASA • Competiția De 
echipe, desfășurata în orașul englez 
Thornaby, s-a încheiat cu victoria for
mațiilor Angliei. In finala probei mas
culine» Anglia a întrecut cu 3—0 echipa 
U.R.S.S Rezultate : Neale — Strokatov 
2—0 ; Douglas — Burnazian 2—0 ; 
Neale, Douglas — Strokatov, Gomoșkov 
2—0. în meciul decisiv al turneului fe
minin, Anglia a cîștigat cu 3—1 în fața 
formației U.R.S.S. Campioana europeană 
Jill Harnmersley a obținut două victo
rii : 2—0 cu Tatiana Ferdman și 2—0 
cu Valentina Popova.


