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LOTUL REPREZENTATIV
DE FOTBAL

IN PLIN ANTRENAMENT
• Sînt prezenți cei 23 de jucători convocați
• De ieri, selectionabilii se pregătesc la Poiana
Brașov • „Observațiile" controlului medical
Lotul reprezentativ de fotbal 

a intrat în plin program de pre
gătire. După controlul medical, 
cei 23 de jucători convocați 
(s-au prezentat la lot și Sameș 
șl Troi, care primiseră inițial 
încuviințarea de a întîrzia o zi) 
tiu luat startul în „prima por
țiune" a preparativelor în care, 
cum este și normal, principala 
preocupare o reprezintă pregăti
rea fizică.

Sîmbătă au avut loc două an
trenamente, dimineață și după 
amiază. Ele s-au desfășurat pe 
terenurile din parcul sportiv 
„23 August", sub îndrumarea 
antrenorilor federali Constantin 
Cernăianu și Octavian Popescu. 
Un variat program de alergări 
și de gimnastică a avut ca scop 
reintroducerea celor 23 de ju
cători în regimul de efort sus
ținut care îi așteaptă. Iordache, 
Cristian, Windt, Cheran, Anghe- 
lini, G. Sandu, Sătmăreanu II,

mari rivalități între cele patru 
echipe alcătuite ad-hoc, angaja
te aprig în lupta 
rie. A fost primul 
iul 1977 pentru 
meci în care el 
niciodată balonul

Ieri dimineață, lotul a plecat 
eu autocarul la Poiana Brașov. 
Selecționabilii sînt găzduiți la 
hotelul „Teleferic". După amia
ză a și fost programat un nou 
antrenament Programul de lu
cru, care crește constant în in
tensitate, va fi efectuat pe ba
zele sportive din Poiană (tere
nul de fotbal, sala de gimnasti
că, piscină), dar și pe variatele 
trasee din frumoasa stațiune de 
munte.

Iată, acum, observațiile medi
cului lotului, dr. D. Tomescu: 
„Controlul medical ne-a arătat 
că, pentru unele probe de la
borator — cum sînt cele privind 
hiperlipidemiile și hipercolestero-

pentru victo- 
meci al anu- 
fotbaliști, un 
nu au atins 
cu... piciorul.

latâ-i pe componența lotului reprezentativ într-o alergare susținută pe 
una din aleile parcului „23 August". In prim plan, de la stingă la dreapta 
Cristian, Iordache, Cheran, Dănilă și Hajnal. Foto Vasile BAGEAC
Sameș, Grigore, Vigu, Hajnal, 
Bălăci, Boloni, Dumitru, Mulțes- 
cu, Stoica, Troi, C. Zamfir, D. 
Georgescu, Radu II, Dănilă, Ior- 
dănescu, Marcu au efectuat cu 
seriozitate, cu multă poftă de 
lucru, tot ceea ce s-a indicat de 
către antrenori. Spre finalul ce
lui de al doilea antrenament, de 
sîmbătă și-au făcut apariția și 
mingile. Mingi, de fotbal, dar... 
pentru un fel de joc de hand
bal, în care golul se
printr-o încercare ca la rugby. 
Pentru a încheia cît mai atrac
tiv ziua de lucru, s-a apelat la 
acest original joc care a trezit

marca

Iul — rezultatele nu sînt cu to
tul mulțumitoare. Majoritatea 
jucătorilor înregistrează plu
suri în greutate de 2—4 kg. 
Toate acestea sînt dovezi că va
canța nu a fost prea bine or
ganizată, cu permanentă grijă 
pentru un repaos activ și cu a- 
tenție în direcția alimentației. 
In ciuda acestor constatări, so
cotesc că toți jucătorii au posi
bilități funcționale care ii fac 
apți de efectuarea programului, 
care va fi pus în aplicare cu 
strictețe și însoțit de o atentă 
supraveghere medicală".

in fruntea

află

Universitatea

Timișoara

de la Galați,

Simona Arghir șutează, in timp ce Geor- 
geta Lăcustă s-a înălțat pentru a bloca 
aruncarea. Fază din meciul „U“ București — 
I.E.F.S., disputat in Sala sporturilor " ~

lăți
din Ga-

* H0<JL-±N’ PRIMELE ACȚIUNI
DE AMPLOARE IN SPORTUL DE MASA

Au trecut doar citeva 
zile din noul an șl stn- 
tem în măsură să con-; 
semnăm cu multă satis
facție, că pretutindeni în 
țară s-au desfășurat, mai 
ales sîmbătă șl duminică, 
ample acțiuni sportive de 
masă. Pe pirtii sau 
tinoare,, în săli de 
nastică, la cluburi, 
mine culturale, mii,
de mii de tineri s-au a- 
flat laolaltă făcind sport. 
Putem aprecia, bazîn- 
du-ne pe relatările de 
la corespondenții noștri, 
că începutul in ceea ce 
privește activitatea spor
tivă de masă în 1977 este 
de bun augur, lată șl 
citeva exemple 1

DE
PENTRU
La Deva,

GALAȚI, 9 (prin telefon). Du
minică seara s-a încheiat, în Sala 
sporturilor din localitate, cel de al 
doilea turneu de sală al campio
natului feminin de handbal. Divi
zia A. Derbyul turneului, meciul 
dintre Universitatea Timișoara și 
Universitatea București, a dat cîș- 
tig de cauză campioanelor, care au, 
învins cu 21—16.

După 17 runde. în fruntea cla
samentului se află Universitatea 
Timișoara cu 28 p, urmată de 
I.E.F.S. 28 p (golaveraj mai slab), 
Universitatea București 25 p. Con
fecția 21 p, Rapid 18 p etc.

Citeva succinte relatări de la

po- 
gim-

Foto 1 B. SIGMUND

Astăzi, după ultima zi a vacanței de iarnă — prilej de odihnă activă, 
de atîtea satisfacții și bucurii - se reiau cursurile școlare. Peste 
cinci milioane de elevi se reîntîlnesc, așadar, în sălile de clasă, 

laboratoare, ateliere de practică, biblioteci, precum și în sălile și pe te
renurile de sport.

Pentru mișcarea sportivă, puternic angajată în aplicarea Programului 
de dezvoltare aprobat de partid, evenimentul prezintă, in acest an, o 
importanță cu totul deosebită.

Este de așteptat ca acum, o dată cu reluarea cursurilor în toate uni
tățile de învățămînt, milioanele de elevi, profesorii de specialitate, cele
lalte cadre didactice, conducerile școlilor, organizațiile de pionieri și de 
tineret să-ți inscrie printre principalele preocupări participarea activă, 
entuziastă la aplicarea măsurilor stabilite prin toate prevederile Progra
mului, care, de altfel, încredințează școlii sarcini de mare responsabilitate. 
Aceste cerințe crescute au la bază aprecierea partidului nostru, cuprinsă 
și în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, că 
„Școala, care cuprinde majoritatea tineretului, constituie factorul prin
cipal in procesul de formare și pregătire a unui tineret sănătos, apt să 
îndeplinească in cele mai bune condiții îndatoririle ce revin cetățenilor 
patriei noastre". Este firesc, de aceea, ca sportul școlar să aducă o contri
buție tot mai importantă la cuprinderea întregului tineret în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice și sportului, la obținerea unor ritmuri supe
rioare de dezvoltare și progres în sportul românesc.

Un vast domeniu de acțiune, în mare măsură specific școlii, îl consti
tuie activitatea de educație fizică, vqriga fundamentală a mișcării spor
tive, componentă inseparabilă a educației comuniste. Prin aplicarea pre
vederilor cuprinse în Program va trebui să crească eficiența orelor de 
educație fizică, să se obțină indici mai mari în realizarea normelor de 
pregătire fizică și sportivă, elaborate de Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, să se asigure 
buna organizare și desfășurare a gimnasticii zilnice în toate școlile, pre
cum și a gimnasticii de înviorare în internatele școlare.

Importante obiective sînt, de asemenea, stabilite în vederea îmbuna* 
tățirii substanțiale a activității sportive de masă, care va trebui să cu
prindă — prin acțiuni sportive și turistice sâptămînale — întreaga masă 
a elevilor. In această direcție, se cere o preocupare crescută pentru ex
tinderea și permanentizarea formelor competiționale inițiate pe cate
gorii de vîrstă și ramuri de sport, pentru o cît mai largă participare a 
elevilor la întrecerile din cadrul „Daciadei", la „Crosul tineretului", com
plexul „Sport ți sănătate" precum și la campionatele școlare.

Școala poate și trebuie să aducă un aport mult mai mare și la dez
voltarea continuă a activității de performanță. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît astăzi, se știe, în sportul mondial activitatea din școli constituie 
principalul factor în selecția și pregătirea valorilor de performanță, în 
formarea și afirmarea marilor campioni. Este un îndemn adresat, desigur, 
tuturor unităților școlare, dar, în primul rînd, celor specializate, în care 
au fost create condiții pentru o cît mai intensă și fructuoasă activitate 
de performanță.

Toate aceste obiective, ca șl multe altele cuprinse în Programul de 
dezvoltare a mișcării sportive pînă in 1980, se cer îndeplinite exemplar, 
pe fondul unei continue perfecționări a muncii educative, care să asi* 
gure formarea unui tineret sănătos atit din punct de vedere al concep
ției politice și culturale, cît și din punct de vedere fizic.

Sîntem convinși că, inscriindu-se plenar în ampla acțiune de aplicare 
a Programului aprobat de partid, școala va semna o prezență mai pu
ternică decît oricînd în întreaga viață sportivă a țării, o contribuție me
reu mai mare la avîntul și înflorirea continuă a sportului românesc.

Foarte solicitat, patinoarul artificial Floreasca dtn Capitală
lint, categoria +45 kg (în fața 
Iul Cornel Delceo-Teleorman) cu 
victorii la puncte. Prof. Ion Hălmă- 
jan, antrenorul celor trei laureați 
de la Casa pionierilor din Oradea 
a’ trăit din plin satisfacția pentru 
munca ce o desfășoară. El se în
toarce acasă cu nădejdea ca ju- 
do-ul să fie și mai mult înțeles 
(și sprijinit) în Țara Crișurilor. Un 
loc I, pe echipe, pentru Bihor 
(înaintea Bucureștiului și Galațiu-

Tiberiu STAMA

TREI ORI APLAUZE

MINIJUDOKA DIN BIHOR !
finalele „Cupei speranțelor “

Cei mai mici judoka la Deva !... 
Vestea, la dimensiunile unui ase
menea eveniment sportiv în a doua 
jumătate a vacanței de iarnă, a 
făcut înconjurul orașului de pe 
Mureș. „Gazdele, pionierii din toa
te școlile generale i-au vizitat pe 
oaspeți la modemul și spațiosul 
grup școlar miner în care au fost 
găzduiți, au făcut cu ei un en
tuziast schimb de impresii, de a- 
drese, de autografe. Iar la finele 
etapei de ședere la Deva, i-au a- 
plaudat — cum numai pionierii 
știu să aplaude ! — cu prilejul fru
moaselor lor întreceri. N-a fost o 
dispută obișnuită, ci un concurs de 
talie republicană, primul de acest 
fel organizat sub egida Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor 
și a Federației române de judo. 
Un concurs dotat cu „Cupa spe
ranțelor". ... , , ..

Aproape 150 de minijudoka din 
17 județe ale țării și din muni
cipiul București au susținut la De
va „un reușit examen de măies
trie", Sublinierea aparține antre
norului federal, prof. Gh. Donciu, 
totodată arbitrul principal al fina
lelor.

Examen de măiestrie. Poate câ, 
totuși, e prea mult spus. De bună 
seamă, o dorință a prof. Donciu • 
ca peste puțini ani pionierii de 
azi să ajungă maeștri judoka. Cîți- 
va dintre ei, și în primul rînd lau- 
reații concursului, lasă să se în
trevadă o asemenea perspectivă.

Primele aplauze ? Pentru Emil 
Birloncea, reprezentantul județului 
Alba. In limitele categoriei 26,500 
kg, tenacele elev al ing. Constan
tin Bușe (instructor voluntar de 
judo) a terminat, prin yppon, fi
nala cu Cristian Lovin (Galați), 
in replică, gălățenii aveau să cîș- 
tige la categoria 45 kg, prin Ste- 
lian Enache (victorie la puncte a- 
supra lui Gavril Mateiaș-Bihor), 
totodată și cel mai tehnic judoka 
al concursului.

Recordmanii „Cupei speranțelor" 
au fost reprezentanții județului Bi
hor, cu 3 locuri I cucerite prin 
Marcel Cherecheș, categoria 29 kg 
(yppon la Mugurel Baciu-Alba), 
Sorin Drăgan, categoria 40 kg (la 
Zoltan Fefcete-Alba) și Attila Ba- (Continuare in pag. a 2-a)

A început turul 3 al Diviziei naționale de hochei

Aproape 3 000 de spectatori au 
fost prezenți, ieri seară, în tribu
nele patinoarului „23 August" pen
tru a asista la partidele Inaugu
rale ale celui de-al treilea tur al 
Diviziei A la hochei. O asemenea 
afluență de public, într-o zi cînd 
programul nu cuprindea tradiționa
lul derby Steaua — Dinamo, este 
semnificativă, ea atestînd interesul 
sporit al iubitorilor sportului față 
de o competiție care la actuala ei 
ediție se desfășoară sub semnul 
unui mare echilibru și al unor re
zultate mai strînse.

Desigur că cei mai mulți dintre 
spectatorii prezenți, ieri seară, pe 
patinoar au făcut această deplasa
re pentru a asista la meciul vedetă 
al cuplajului, acela dintre forma
țiile Dinamo și S.C. Miercurea 
Ciuc. Insă nici „deschiderea" 
Steaua — Dunărea Galați nu a fost 
lipsită de unele momente intere
sante.

Programul de azi, 
ora 16 : Dinamo _ 
Dunărea Galați (ar
bitri. : P. Kedves șl 
A. Biro). ora 18,30 : 
Steaua — S. C, 
Miercurea Ciuc (Gh. 
Mureșan șl M. Pres- 
neanu).

Mîine este zi de 
odihnă, urmînd ca 
întrecerea să conti
nue miercuri cu e- 
ta,pa a m-a, etnd 
este programat me
ciul steaua — Di
namo. Vasile Huțanu (Steaua), în prim plan, a primit un puc de la fratele său Gheorghe 

Huțanu și pornește spre poarta echipei Dunărea Galați. Foto s S. BAKCSY
STEAUA - DUNĂREA GALAȚI

12-2 (4-0, 2-2, 6-0)

ÎN DERBYUt DIVIZIEI A DE HANDBAL! FEMININ

— pentru Constructorul, Grigoraș 
5, Neprușel 3, Serediuc 3, Cariuc 
3, Bidiac 2, Pițigoi 1 și Crișu 1
— pentru Confecția.

După turneul

clasamentului

partidele desfășurate sîmbătă și 
duminică.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — CONFECȚIA 14—18. Meci 
de mare angajament fizic, adesea 
presărat cu durități. După o pe
rioadă în care ambele atacuri s-au 
dovedit ineficace (min. 9: 1—1), 
Ștef și Cojocărița aduc echipa 
Constructorul în avantaj : 3—1. A 
fost singura perioadă în care ti- 
mișorencele au condus. Confecția 
a egalat (3—3) și apoi a luat con
ducerea, menținîndu-se în avantaj 
pînă la sfîrșitul partidei. Au mar
cat : Cojocărița 6, Mezei 2, Ștef 
2, Tanczos 2, Palici 1 și Cișmaș 1

REZULTATE TEHNICE

ETAPA A XVI-a (sîmbătă)

Constr. Timișoara - Confecția București 14-18 ( 6- 9) 
Mureșul Tg. Mureș - Voința Odorhei 
Rapid București 
I.E.F.S. București 
Univ. Timișoara 
Univ. Cluj-Napoca

18-14
- Textila Buhuși 16- 9
- Universitatea Iași 21-18
- Progresul București 14-12 ( 8- 4)
- Univ. București 14-24 (5 -13)

l 9- 8) 
( 5- 4) 
(11- 7)

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA ODORHEI 18—14. Joc cu 
multe obstrucții. De altfel, nici 
Mureșul și nici Voința nu au ter
minat meciul cu efective complete 
în teren ! Au înscris : Șoș 5, Du- 
daș 5, Pereș 5, Dorgo 3 — pentru 
Mureșul, Micloș 9, Istok 3, Kovacs 
1 și Bereș 1 — pentru Voința.

RAPID — TEXTILA BUHUȘI 
16—9. Neașteptat de dîrză a fost 
replica textilistelor în prima re
priză. La reluare, Rapidul „plim
bă” mingea cu o viteză derutantă 
și-și creează culoare de șut pe 
care le folosesc Iagăru, Stănișel și 
Alexandrescu. Au marcat : Iagăru 
5, Stănișel 4, Alexandrescu 3, 
Oancea 2, Șerban 1 și Mălai 1 — 
pentru Rapid, Munteanu 4, Pioara 
3, Vieru 1 și Petru 1 — pentru 
Textila.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA
IAȘI 21—18 Meci frumos, extrem 
de disputat. Studentele de Ia 
I.E.F.S. au îneîntat din nou publi
cul cu jocul lor spectaculos, în vi
teză. In partea a doua a întîlnirii, 
elevele antrenorului Valeriu Go- 
gâltan au combinat puțin, dar ra
pid,, în fața semicercului advers, 
distanțîndu-se la 6 goluri: 17—11 
în min. 37. Cînd replica ieșencelor 
devine mai puternică, spiritele se 
încing. Chelba este eliminată 5 
min. Nu după mult timp o ur
mează și Boși... Atacul Universi
tății profită de superioritatea nu
merică creată și limitează handi
capul. în plină ofensivă ieșeană. 
Boși faultează din nou și este e-

ETAPA A XVlI-a (duminică)

Voința Odorhei 
Confecția București 
Progresul București 
Universitatea lași 
Textila Buhuși 
Univ. București

- Constr. Timișoara 11—14
- Rapid București 11-12
- Mureșul Tg. Mureș 10-10
- Univ. Cluj-Napoca 14-18
- I.E.F.S. București 7-11
* Univ. Timișoara 16-21

( 5- 8) 
( 5- 6) 
( 5- 6) 
{ 9-12) 
( 5- 7) 
( 8- 9)

liminată definitiv (fiind la a treia 
eliminare), I.E.F.S. termină în in
ferioritate numerică, dar victoria 
îi aparține meritat. Au înscris : 
Radu 7, Boși 6, Hobincu 4, G. Lă
custă 2, Ionescu 1 și Chelba 1 — 
pentru I.E.F.S., Stamatin 6, Hu- 
melnicu 4, Crefeleanu 3, Aruști 2, 
Herța 2, și Fărăoanu 1 — pentru 
Universitatea.

Liderii clasamentului au abordat 
jocul foarte serios dorind să-și a- 
sigure din primele minute un a- 
vantaj confortabil care să-i pună 
la adăpost de o eventuală surpriză 
și să le permită o evoluție fără 
griji. Această manieră tactică 
a reușit pe deplin elevilor lui 
Z. Czaka și N. Zografi, ei ajun- 
gînd să conducă în min. 14 cu 4—0. 
Este drept că gălățenii au evoluat 
hapdicapați în această partidă, de
oarece portarul lor titular V. Mo
rar a comis un act de indisciplină 
și nu s-a prezentat la joc, fun
dașul Corduban este accidentat, iar 
atacanții Marcu și Rusu nu au 
putut face deplasarea. Din rindu- 
rile echipei învingătoare ne-au plă
cut, în mod deosebit, două din cele 
trei linii de atac folosite și anu
me acelea alcătuite din Nis.tor — 
Olenici — Micloș și V. Huțanu — 
Gh. Huțanu — Cazacu care au 
realizat ' excelente șarje de atac, 
mal ales cînd Olenici și Cazacu nu

s-au lăsat prea mult ispitiți de ac
țiunile individuale. Ar mai fi de 
remarcat deosebita prestație ofen
sivă a fundașului Justinian autor 
a trei goluri !

In general, cu excepția reprizei 
secunde în care Dunărea a echili
brat situația pe gheață, reușind să 
aibă chiar în unele perioade ini
țiativa și să-și domine valorosul 
adversar, hocheiștii de la Steaua 
au fosi superiori detașîndu-se prin 
siguranța lnr tehnică în acțiunile 
de atac.

Punctele au fost marcate de : 
Justinian (3), Micloș (3), Herghe
legiu, V. Huțanu, Nistor, Gheor
ghiu, Olenici și Ioniță — 
Kercsii și Liga — Dunărea 
Au condus bine G. Tasnadi 
curea Ciuc) și C. Sgincă 
rești).

Steaua, 
Galați. 
(Mier- 
(Bucu- •

CIUC-SPORT CLUB MIERCUREA 
DINAMO 6-5 (2-1, 3-3, 1-1)

Partida vedetă a oferit un meci 
aprig disputat, cum au fost de

altfel toate întîlnirile dintre acesta 
două echipe în actualul 
voluția scorului a fost surprinză
toare. Dinamo a înscris prima, a- 
poi Sport club a atacat dezlănțuit, 
reușind să ajungă la 5—1 ! A ur
mat însă un reviriment al dina- 
moviștilor, care au redus din han
dicap pînă la 4—5. Sport club s-a 
desprins din nou (6—4), dar în fi
nalul partidei, Dinamo a redus 
din nou diferența la un singur 
gol. Ultimele minute au fost pline 
de dramatism și de tensiune, ho
cheiștii din Miercurea Ciuc reu
șind însă să reziste și să obțină 
o meritată victorie cu 6—5 (2—1, 
3—3, 
locul

Au 
Gali, 
club, 
Bantaș și Axinte.

Au arbitrat O. Barbu și Fi. Gm 
bernu.

sezon. E-

1—1) care le asigură practic 
2 în clasamentul competiției, 
marcat : Bașa 
Antal, Prakab, 
respectiv Pană

(2), Gabrielli, 
pentru Sport 
(2), Tureanu,

C. VALERIU

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— PROGRESUL 14—12. După ce 
au egalat în min. 39 (10—10) ju
cătoarele de la Progresul și-au 
continuat ofensiva, reușind să 
preia conducerea (11—10) și, apoi, 
să se detașeze (12—10 în min. 42). 
Dar echipa lui Pompiliu 
își consumase resursele, singurele 
care mai înscriu fiind jucătoarele 
lui C. Lache. Au marcat : Pctro- 
vici 3, Marcov 3, Luțaș 3. Cojoca- 
ru 2, Sasu 2, Ștefanovici 1 — pen
tru Universitatea, Biro 4, Ciobanu 
4, Butan 2, Mamiaca 1 și Mihoc 
1 — pentru Progresul.

Simion

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 14—24. Jucătoarele de la 
Universitatea București au oferit 
— de această dată — un joc bun 
și au obținut o victorie la scor. 
Au înscris : Damian 4, Persa 3, 
Katzer 2, Tcaciuc 2, Todan 1, 
Cartaș 1, Iacob 1 — pentru Cluj- 
Napoca, Arghir 8, Andronache 6. 
Furcoi 5, Caramalău 2, Ștefan 1, 
Predescu 1 și Oancea 1 — pentru 
București.

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA
11—14. Au marcat : Micloș 9, Kaj- 
tar 1, Widlarcz 1 — pentru Voința, 
Mezei 5, Cojocărița 4, Stef 2, 
Kimmel 1, Tanczos 1 și Cișmaș 1 
— pentru Constructorul.

CONFECȚIA — RAPID 11—12. 
Intilnire echilibrată, cu faze fru
moase la ambele porți, dar și cu 
multe ratări. In ultima parte, 
Confecția a încercat să egaleze, 
dar Rapid „a ținut cu dinții" de

Petre HENT

(Continuare în pag. a 4-a)

CUPA A.S.A. BRAȘOV** LA BIATLON

Gh. Voicu, ciștigătorul probei in
dividuale din cadrul „Cupei

A.S.A. Brașov'!

GHEORGHE VOICU ÎNTRECE
PE VICTOR FONTANA

POIANA BRAȘOV, 9 (prin tele
fon). Pe traseul din apropierea ca
banei Vînătorul s-a desfășurat sîm
bătă și duminică un interesant 
concurs de biatlon dotat cu „Cu
pa A.S.A. Brașov". Vremea frigu
roasă și zăpada puțină au impus 
organizatorilor serioase eforturi 
pentru amenajarea traseului, iar 
o ceață buclucașă a jucat feste 
sportivilor în poligon. Din aceas
tă cauză ei au înregistrat mai mul
te ratări decît în condiții normale.

Cursa individuală a atras la start 
19 ooncurenți (nu au participat 
membrii lotului republican, aflați 
la întrecerea internațională de la 
Kavgolovo, în Uniunea Sovietică). 
Lupta pentru întîietate s-a dat în
tre „veteranii" Gheorghe Voicu și 
Victor Fontana (ambii de la 
A.S.A.), fiecare dorind să arate că 
rămîne printre fruntașii acestei ra
muri sportive. Ambii au avut cîte 
4 minute penalizare, dar finișul 
declanșat de Voicu pe ultima parte 
a traseului a făcut ca victoria fi
nală să-i revină. O impresie fru
moasă au lăsat și tinerii Radu 
Zaharia (Dinamo) și Cornel Man
druș (A.S.A.), reprezentanți ai nou
lui val.

Proba de ștafetă a fost Ia fel 
de interesantă. Candidate la locul

I au fost, ca de atîtea alte ori, 
A.S.A. I și Dinamo. Schiorii de la 
Dinamo au luat conducerea chiar 
după primul schimb și se părea 
că vor obține o victorie clară. Pînă 
la ultimul schimb a existat o di
ferență de aproximativ un minut 
in favoarea sportivilor dinamoviști. 
Dar în ultimul schimb, pentru e- 
chipa A.S.A. I a alergat Fontana, 
care a făcut o cursă curajoasă, 
a tras bine în poligon și a reușit 
să-l depășească pe adversarul său 
Țeposu. Rezultate : 20 km indi
vidual : 1. Gheorghe Voicu (A.S.A. 
Brașov) 1 h 21:55 (4 minute pena
lizare), 2. Victor Fontana (A.S.A.) 
1 h 23:19 (4), 3. Ioan Mirza (A.S.A.) 
1 h 26:06 (7), 4. Ion Țeposu (Di
namo) 1 h 26:52 (6), 5. Radu Za
haria (Dinamo) 1 h 29:12 (3), 6. 
Cornel Mandruș (A.S.A.) 1 h 29:25 
(9) ; ștafeta 4 X 7,5 km seniori: 1. 
A.S.A. I (Mîrza, Mandruș, Voi
cu, Fontana) 2 h 14:55 (5 ture pe
nalizare), 2. Dinamo (Rîpeanu, Du
ca, Foriko, Țeposu) 2 h 15:14 (4), 
3. C.S.U. Oradea 2 h 23:18 (6) ; 
ștafeta 4X6 km juniori: 1. A.S.A. I 
(Șerban, Andreescu, Gîrbacea, To- 
dașcă) 1 h 59:12 (3), 2. Steagul 
roșu Brașov 2 h 01:50 (4), 3. Școa
la sportivă Rîșnov 2 h 04:01 (2),

Radu T1MOFTE
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PRIMELE ACȚIUNI DE AMPLOARE
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lui) atestă omogenitatea valorică a 
micilor judoka din această zonă a 
țării.

Și minijudoka din București au 
încheiat concursul cu roade boga
te : două victorii datorate lui A- 
drian Roman, categoria 32.500 kg 
și Gabriel Ioneseu, .categoria 35 kg. 
Doi campioni, doi pionieri care 
s-au bucurat de multă prețuire și 
pentru frumoasa lor ținută spor
tivă.

Apropo de ținută. Organizatorii, 
generoși, au înmînat diplome și 
premii nu numai așilor întrecerii.

DE MASA
La festivitatea-bilanț a taberei și 
concursului au mal fost răsplătiți 
pionierii remarcați : pentru sporti
vitate — cei. din Hunedoara ; pen
tru disciplină — reprezentanții Co- 
vasnei ; oomponenții celui mai ti- 
năr lot — pionierii din Teleorman 
și mezinul concursului, evident tot 
un teleormănean — Laurențiu De
na (7 ani). Semnatarul acestor rin- 
duri consideră, însă, firesc să a- 
dreseze felicitări și celui mai tî- 
năr spectator din sala Grupului 
școlar miner din Deva, Cosmin Să- 
lișteanu (3 ani), fără îndoială un 
viitor judoka, dacă ținem seama că 
n-a lipsit de la nici una din galele 
acestui reușit concurs al speran
țelor...

MANIFESTĂRI POLISPORTIVE

în așezările din nordul Moldovei 
s-au desfășurat duminică numeroa
se competiții sportive de masă. La 
Vatra Dornei, pe pîrțiile de la 
Dealul Negru a avut loc faza zo
nală a competițiilor de schi alpin, 
schi fond și săniuțe dotate cu 
„Cupa Independenței". Concursul 
a reunit iubitori ai sporturilor de 
iarnă din asociațiile sportive ale 
orașelor Vatra Dornei și Cimpulung 
Moldovenesc, precum și din cele

VEȘTI DIN JUDEȚELE DOLJ, 
MEHEDINȚI Șl GORJ

IN JUDEȚUL SUCEAVA

ale comunelor învecinate : iaco- 
beni, Crucea, Dorna Cândrenilor, 
Cîrlibaba etc.

De asemenea, pe patinoarele din 
Suceava, Rădăuți, Gura Humorului 
și Cimpulung Moldovenesc, mii de 
elevi au luat parte la întrecerile 
finale de patinaj viteză din cadrul 
„Cupei Vacanței".

Manifestări similare, specifice 
sezonului alb, s-au desfășurat în 
alte numeroase localități sucevene 
care dispun de condiții propice 
practicării sporturilor de sezon. La 
toate acestea au fost prezenți circa 
10 000 de tineri din școli, între
prinderi, instituții, de la sate.

SUCCES DE PARTICIPARE 
LA CONCURSUL DE SCHI 
DISPUTAT LA PREDEAL

PREDEAL, 9 (prin telefon). Pe 
pîrțiile Clăbucetului s-a organizat 
primul concurs de slalom al sezo
nului rezervat copiilor și juniorilor. 
Din păcate, stratul subțire de ză
padă și pe alocuri placa de ghea- , 
ță au influențat desfășurarea nor
mală a întrecerii, mai ales la ca
tegoria de concurenți la care pro
cedeele tehnice nu sînt încă de
finitivate. în prima zi. peste 80 de 
copii, unii aflați la vîrsta preșco
lară, s-au prezentat la o întrece
re agreabilă pentru numerosul pu
blic prezent și promițătoare sub 
aspect tehnico-tactic. Bineînțeles, 
la această virstă orice evoluție ră- 
mîne o promisiune ce urmează să 
fie confirmată la vîrsta junioratu
lui sau a maturității sportive.

în ziua a doua, întrecerea juni
orilor mici și mari a fost mai a- 
tractivă sub aspectul dinamismu
lui, al eficacității principalilor con
curenți și chiar al acurateții stilu
lui. La juniori mari ne-au plăcut, 
în mod deosebit, cîștigătorul Ca
rol Adorian și principalii săi ad
versari : Mihai Olaru, Petre Ște
fan, Aurel Albert. Valoarea lor este 
relativ apropiată, ierarhia fiind 
schimbătoare de la un concurs la 
altul. Interesant este că pe aceeași 
pîrtie (400 m lungime, 58 de porți, 
170 m diferență de nivel) cel mai 
bun timp în prima manșă a fost 
realizat de juniorul mic Dorin Di
nu. Nu se poate trage o conclu

zie definitivă lntruclt, repetăm, ju
niorii mari porniți ultimii în con
curs au parcurs aproximativ jumă
tate din traseu pe taluzuri de... 
iarbă și pămint. Se poate, totuși, 
aprecia că există tendința de omo
genizare valorică ca urmare a pre
gătirii comune în tabăra de vacan
ță de la Cota 2000 din Bucegi. Ju
niorii, marcați de lipsa unui calen
dar competițional destinat lor, sînt 
emotivi la start și evoluează sub 
valoarea pe care o arată la an
trenamente.

Rezultate : juniori mari : 1. Ca
rol Adorian (Șc. sp. M. Ciuc) 

96,7, 2. Mihai Olaru (L.E.S.) 97,8, 
3. Petre Ștefan (Dinamo) 97,9, 4. 
Gabriel Radulescu (St. roșu) 99,0,
5. Octavian Funieru (L.E.S.) 105,3,
6. Rolf Treuch (Dinamo) 107,3 ;
juniori mici: 1. Dorin Dinu
(L.E.S.) 97,3, 2. Zoltan Balazs (Șc. 
sp. M. Ciuc) 100,0, 3. Victor Po- 
daru (Dinamo) 100,03 ; junioare 
mari: 1. Cecilia Barna (L.E.S.) 
110,4, 2. Daniela Tampa (St. roșu)
112.2, 3. Camelia Barna (L.E.S.) 
113,4 ; juniori mici : 1. Csila Pe
ters (Șc. sp. M. Ciuc) 111,3, 2. 
Maria Balazs (Șc. sp. M. Ciuc)
115.3, 3. Mariana Axinte (L.E.S.)
116,9 ; copii : 1. Claudiu Forniciu 
(București) 81,0, 2. Istvan Olah
(M. Ciuc) 84,3, 3. Mihai Hedvid- 
berg (Brașov) 85,0.

Mihai BARA

In condițiile dezvoltării bazei materiale a sporturilor pe gheață

CARE ESTE „PRODUCȚIA

PATINOARELOR NOASTRE ARTIFICIALE?
In cadrul acțiunii de dezvoltare a bazei mate

riale necesare mișcării noastre sportive desfă
șurate în ultimii ani, sporturile pe gheață s-au 

numărat printre cel mai mari beneficiari. Dacă nu cu 
multă vreme în urmă „zestrea" hocheiului și a patina
jului se limita la un singur patinoar artificial - acela 
din Capitală - acum numărul arenelor de gheață este 
mult mai mare: există in țară 10 patinoare artificiale, 
intre care două acoperite și unul în curs de acoperire. 

Fără îndoială că asemenea amenajări sînt chemate 
să joace, în sistemul nostru de educație fizică și sport, 
un important rol igienic, permițînd unui mare număr 
de cetățeni, îndeosebi copii și tineri, să-și petreacă 
timpul liber practicînd patinajul, exercițiu deosebit de 
util, accesibil persoanelor de toate vîrstele.

Dar nu numai activităților de agrement le servesc 
aceste baze. Pornindu-se și de la ideea că dezvolta
rea de masă a unei discipline conduce, în mod firesc,

BUCUREȘTI : COPIII CARTIERULUI

în aceste ultime zile, peste 
30 000 de elevi, tineri din întreprin
derile, instituțiile, din comunele 
județelor Dolj, Mehedinți și Gor], 
participă la competiții sportive de 
masă. Cea mai numeroasă parti
cipare se înregistrează la șah, tenis 
de masă, baschet, iar în localită
țile montane la săniuș, schi și în
deosebi patinaj.

ÎNTRECERI de iarna, in 
PLINĂ DESFĂȘURARE

Etapa de masă a actualei ediții 
de iarnă a „Cupei tineretului", 
aflată în plină desfășurare în ora
șele și comunele argeșene, a reu
nit la start peste 30 000 de tineri 
muncitori, țărani cooperatori, me
canizatori, elevi și pionieri, care 
își dispută întîietatea la șah. tenis 
de masă, săniuțe, schi și alte , în
treceri, organizate pe cele circa 
200 ' ' " ' "■ ‘ 
cial

ill, U|. gctlilz-u.Lv; wxxv-i-*

de baze sportive și săli spe- 
amenajate în acest scop.

LAi MĂDÂRAȘ, TURNEU DE 
HOCHEI PENTRU COPII

Sîmbătă și duminică frumosul pa
tinoar natura] din comuna Mădă- 
raș, județul Harghita, a găzduit 
un turneu de hochei, disciplină 
mult iubită de copiii, tinerii și a- 
dulții de prin aceste locuri. S-au 
întrecut hocheiști „de-o șchioapă", 
putem spune, îmbrăcați cu echipa
ment absolut regulamentar, repre- 
zentînd mai multe școli generale 
(clasele I—V) din comunele Ciu» 
man, Joseni, Mădăraș, Dănești ș.a.

TRĂGĂTORII DINAMOVIȘII AU CIȘTIGAT
PRIMUL CONCURS AL ANULUI

Sezonul competițional de tir pe 
1977, s-a inaugurat cu tradiționa
lul concurs republican „Cupa pri
măverii", la arme cu aer compri
mat. La poligonul Dinamo din Ca
pitală au fost prezenți, sîmbătă și 
duminică, la cele două manșe ale 
întrecerilor de pușcă șl pistol, ma
joritatea trăgătorilor fruntași.

Trofeul a revenit țintașilor de la 
clubul Dinamo care, potrivit aștep
tărilor, au fost cel mai buni la 
probele de pușcă pentru senioare 
și juniori și la pistol pentru se
nioare, 
special, 
manșa 
egalat) 
cîștigător categoric, 
bune in ambele 
pușcă. Trăgătorii de 
cui secund în clasamentul gene
ral) au evoluat bine Ia probele la 
care au concurat, mai ales la pistol 
pentru junioare, unde echipa for
mată din Victorița Paulică (366 p), 
Elena Gheoroaie (359 p) și Virginia 
Rădulescu (356 p) — cîștigătoare 
și în campionatul national pe 1976 — 
a stabilit un nou record național 
cu 1081 p (v. r. 1075 p, stabilit 
luna trecută tot de echipa Steaua). 
Stelistul Ilie Codreanu a obținut 
detașat locul întîi la pușcă seniori 

■ (în manșa I a egalat recordul țării
— cu 389 p), iar la pistol s-au

evidențiindu-se, în mod 
Anișoara Matei (384 p în 

a II-a la pistol — record 
și juniorul Dan FantazI, 

cu rezultate 
confruntări la 
la Steaua (lo-

remarcat Corneliu Ion (punctaj va
loros în mahșa I — 383 p) și 
Liviu Stan ambii cu același rezul
tat final — cite 756 p. O compor
tare frumoasă au mai avut la 
pistol juniorii Iulian Neagu de la 
I.E.F.S. și Maria Sălăjan de la 
U.T.A., care și-au depășit conclu
dent principalii adversari.

REZULTATE TEHNICE — PUȘ
CA 10 m seniori : 1. I. Codreanu 
(Steaua) 772 p (pc manșe 389 — 
383), 2. M. Oncică (Dinamo) 753 p, 
3. I. Trăscăveanu (Ste.aua) 751 p ; 
pe echipe — Steaua 1499 ; senioa
re : 1. Dumitra Matei 752 p (381 — 
371), 2. Veronica Tripșa 751 p (am
bele de Ia Dinamo), 3. Margareta 
Vochin (C.S.M.B.) 748 p ; juniori : 
1. D. Pantazi (Dinamo) 760 p (380 
— 380), 2. D, Calalb (C.F.R. Arad) 
746 p, 3. V. Popa (Șc. sp. 1 Buc.) 
741 p ; pe echipe — Dinamo 1112 
p ; junioare : 1. Angela Lutescu 
(Dinamo) 733 p (368—365), 2. Iulia 
Zirra (C.S.M.B.) 731 p. 3. Eva
Kocsis (Olimpia Buc.) 725 p ; pe

echipe — Olimpia 1085 p ; la ju
niori mici au ciștigat G. Marinescu 
(Dinamo) 720 p, pe echipe Șc. sp. 
1 Buc. 1021 p și Anișoara Dumitru 
(Dinamo) 713 p. PISTOL 10 m — 
— seniori : 1. C. Ion 756 (383 — 
373), 2. L. Stan 756 p (378 — 378) 
—; ambii de la Steaua, 3. A. Cris- 
tea (Dinamo) 753 p, pe echipe — 
Steaua 1505 p ; senioare : 1. Ani
șoara Matei 764 p (380 — 384), 2. 
Ana Clobanu 747 p (în manșa I — 
366 !), 3. Olimpia Demetriade 735 p 
(toate de la Dinamo). Campioarra 
probei, Silvia Kaposztai (U.T.A.) a 
obținut un rezultat modest — 721 
p. Juniori : 1. V. Neagu (I.E.F.S.) 
730 p (368 — 362), 2. M. Gabriel 
719 p (ambii de la I.E.F.S.), 3. Șt. 
Butucea (C.S.U. Brașov) 715 p ; pe 
echipe — I.E.F.S. 1074 p ; junioa
re : 1. Maria Sălăjan (U.T.A.) 729 p 
(362 — 367), 2. Victorița Paulică 717 
p, 3. Elena Gheoroaie 714 p (ambele 
de la Steaua) ; pe echipe — Steaua 
1081 p (nou record național).

CLASAMENT GENERAL : 1. Di
namo 85 p, 2. Steaua 38 p, 3. I.E.F.S. 
24 p, 4. Olimpia Buc. 24 p.

R. TOMA

UNIREA SF. GHEORGHE ÎNVINGĂTOARE
IN DERBYUL SERIEI SECUNDE

A DIVIZIEI A LA HOCHEI
CIUC. 9 (prin te- 

din
MIERCUREA 

lefon). Pe patinoarul artificial 
localitate au continuat întrecerile 
din cadrul seriei secunde a Di
viziei A la hochei pe gheață, care 
în etapa a II-a a programaț și 
derbyui competiției, meciul dintre 
Unirea Sf. Gheorghe și A.S.E. 
Sportul studențesc. Cîștigind acest 
meci (7—6), Unirea s-a detașat în 
fruntea clasamentului, avînd acum 
un avans de 4 p față de A.S-E. 
Sportul studențesc.

UNIREA SF. GHEORGHE — 
A.S.E. SPORTUL STUDENȚESC 
7—6 (5—1, ,0—3, 2—2). Partida a 
fost foarte animată și plină de 
neprevăzut pină în ultimele sale 
secunde. Unirea a început puter
nic și cînd mai erau doar 20 de 
Secunde din prima repriză condu
cea cu 5—0! In repriza secundă 
bucureștenii au revenit, au preluat 
inițiativa, dominînd copios. Ei au 
redus din handicap (scorul gene- 
ral 5—'4 pentru Unirea), lăsînd

Școlilor sportive" la ho- 
deșl
bu-

CONCURSUL DE PATINAJ VITEZĂ PENTRU COPII

dult „Cupa . _
chel pe gheață, competiție care 
s-a aflat la prima sa ediție s-a 
curat totuși de succes. Victoria fi
nală a revpnlț echipei Șc. sportive 
din Galați care în meciul decisiv a 
învins formația Șc. sportive Gheor- 
ghienl cu 7—1 (3—0, 3—0, 1—1). In 
meciul pentru locurile ni—IV : Li
ceul nr. 1 Miercurea Ciuc — Șc. 
sportivă Steaua 5—3 (3—1, 1—1. 1—1).

I. TAnASESCU — coresp.

Concursul republican de patinaj 
viteză, rezervat copiilor pină la 14 
ani, a continuat sîmbătă pe pista 
naturală din Miercurea Ciuc, cu ul
timele probe. Ca și în ajun, la 
start s-au aliniat peste 80 de fete 
șl băieți din Tușnad, Sibiu, Brașov, 
București, Tg. Mureș, Galați, Con
stanța, . Cluj-Napoca și Miercurea 
Ciuc. Din cauza ninsorii, gheața a 
fost mal moale decît In prima zi 
de concurs, îngreuind alunecarea 
micilor viteziștl. cu toate acestea, 
cîțiva patinatori au confirmat bu
nele aprecieri. In mod deosebit s-a 
impus atenției Ibolya Szatmari, care 
progresează evident de la un concurs 
la altul, anunțîndu-se o autentică 
speranță. După ce a realizat, în 
prima reuniune, un nou record pe 
distanța de 500 rp (cu 52,9) eleva 
antrenorului Carol Gali din Tg. Mu
reș a ciștigat sîmbătă aceeași probă 
într-o manieră categorică. Vitalitate 
și un stil adecvat de alergare pe 
gheață am mai observat la Tibor 
Kopacz, Marius Morocoj, Zsuzsa 
Hollo, Atila Hajnal, Dietmar Bir- 
thelmer, Ștefan David. In rest, nici 
o prezență notabilă. Arătînd că au

fost copii care de abia se țineau pe 
patine, să recunoaștem că antre
norii șl instructorii au, cu unele ex
cepții, o „producție" neașteptat de 
săracă în procesul de depistare și 
de pregătire a elementelor talentate.

Iată învingătorii : copil I 1000 m 
— Zsuzsa Hollo (Șc. sp. M. Ciuc) 
1:50,1 șl Tibor Kopacz (S.C. M. Cluej 
1:49,6. Clasamente generale : (f) —
1. Zsuzsa Hollo 106,556 p, 2. Marla 
Pardl (Agronomia Cluj-Napoca) 
110,650, 3. Uta Szoke (Sc. sp. Sibiu) 
114,300 ; (b) — 1. T. Kopacz 106,400,
2. M. Morocoj (Agronomia Cluj-Na
poca) 110,300, 3. B. Varga (Sc. sp. 
M. Ciuc) 11,550 ; copil II 500 m — 
Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. Mu
reș) 55,0 și D. Birthelmer (Sc. sp. 
Sibiu) 56,0. Clasamentele generale : 
fete : 1. Ibolya Szatmari 107,900, 2. 
Simona Ciobanca (Sc. sp. Sibiu) 
123,600, 3. Gabriela Kertăsz (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 126,300 ; băieți : 1. A. 
Hajnal (Mureșul Tg. Mureș) 112,0, 
2. D. Birthelmer 112,200, 3. St. Da
vid (Șoimii Tușnad) 116,500.

Traian IOANIȚESCU

Se cunoaște modul intensiv în 
care este folosit patinoarul „23 
August" din Capitală. De diminea
ța și pină seara tirziu, fiecare 
„oră-gheață“ este riguros planifi- 
oată. Aici iși fac pregătirea echi
pele fruntașe de hochei — Steaua, 
Dinamo, Sportul studențesc- 
A.S.E., secțiile lor de copii, junio
rii de la Școlarul, patinatorii artis
tici. Baza este pusă, firește, și la 
dispoziția publicului. în perioadele 
de competiție hochelstică sau de 
pregătire a lotului reprezentativ,

la creșterea nivelului performanței din sportul respec
tiv, era de așteptat ca atît hocheiul nostru, cît și pa
tinajul (cu cele două ramuri ale sale, artistic și de vi
teză) să înregistreze importante progrese. Unele exis
tă, de bună seamă. însăși prezența echipelor noas
tre de hochei (seniori și juniori) în grupele de elitâ 
ale campionatelor mondiale și — respectiv — europe
ne, dovedesc tocmai aceasta. Dar, raportînd la nive
lul internațional valoarea hocheiștilor și - mai ales — 
a patinatorilor români, vom constata cu regret exis
tența unui foarte mare decalaj, care nu a scăzut prea 
mult în perioada de cînd funcționează la noi, in 9 
orașe 10 patinoare artificiale.

Tocmai de aceea am socotit interesant să investi
găm un aspect important al activității sportive și anu
me să vedem ce se intimplă pe patinoarele noastre 
artificiale, care este „producția" lor î

patinoarul este suprasolicitat. Este 
semnificativ că marea majoritate 
a actualilor jucători fruntași de la 
Steaua și Dinamo s-au ridicat de 
aici, din jurul patinoarului, din 
Bariera Vergului, Vatra Luminoa
să, Cățelul, Cartierul I.O.R. și nici 
unul din Drumul Taberei, de pil
dă. Să-i numim : Tureanu, Costea, 
frații Huțanu, Ioniță, Iordan, Du
mitru, Cazacu, Hălăucă, Pisaru, 
Vișan, FI. Gheorghe ș.a. O curiozi
tate : majoritatea arbitrilor de ho
chei sînt tot din același cartier...

PLOIEȘTI : „AVEM POSTURI, N-AVEM ANTRENORI”

MIERCUREA CIUC : UNDE E
MASĂ E Șl PERFORMANȚA I

Dat In folosință la sfirșitul anului 
1975, patinoarul artificial din Ploiești 
șl-a mărginit activitatea în primul 
sezon de existență doar la găzduirea 
unor concursuri și la funcționarea 
centrelor de Inițiere.' Acestea au fost 
conduse cu bune rezultate de pro
fesori de educație fizică din locali
tate, cu toate că de la început au 
fost create aici DOUA POSTUM DE 
ANTRENORI de patinaj (artistic și 
de viteză) in dorința de a se acorda 
prioritate dezvoltării acestui sport. 
Firește, numărul celor care au pă
truns in tainele alunecării pe gheață 
s-a mărit necontenit, multi copii pu- 
nîndu-și în gînd să devină patina
tori sau hocheiști de performanță. 
Dar cine să le îndrume pașii pe dru
mul afirmării, dacă toți tehnicienii 
indicați pentru această nobilă mi
siune și-au oferit serviciile numai 
în schimbul unor condiții inaccepta
bile ? Și, în sfîrșit, un antrenor de 
hochei, recunoscut pentru pasiunea 
cu care își profesează meseria, 
a considerat că poete fi mai util la 
Ploiești, decît la București, unde 
există suficiente cadre tehnice.

— In luna decembrie, ne explică 
tov. Teodor Constantlnescu, prlm-vi- 
cepreședinte al C.J.E.E.S. Prahova, 
a fost angajat antrenorul de hochei 
Florea Gero, pe unul dintre cele 
două posturi vacante de atlta vre
me. Am considerat că e mai bine să 
facem ceva, decît să irosim timpul 
in căutarea specialiștilor în patinaj. 
De altfel, în schemă mal avem un 
loc liber pentru mult așteptatul an
trenor de patinaj.

Așadar, fostul antrenor al echipei 
de copii a clubului Dinamo r 
rești, Florea Gero, lucrează la Plo
iești. El a pornit la muncă cu ho-

tărirea care-1 caracterizează, a se
lecționat 60 de copil și i-a împărțit 
în cîteva grupe, pe care le pregătește 
de patru ori pe săptămînă. Federa
ția de resort a dotat această nouă 
școală a hocheiului cu echipamentul 
strict necesar, cînd „dreptunghiul de 
gheață" nu este ocupat de micii ju
cători. aici funcționează patru centre 
de învățare a patinajului, sub în
drumarea a tot attția harnici pro
fesori de educație fizică, iar joia 
șl duminica dimineața patinoarul 
este pus gratuit la dispoziția elevilor 
din munlclpu și satele limitrofe.

Furnizoare tradițională de ho
cheiști, cu care a alimentat mulți 
ani formațiile bucureștene, Miercu
rea Ciuc dispune de cel mai bun 
și mai modern patinoar artificial 
acoperit din România, un veritabil 
palat de gheață, pe care se poate 
lucra aproape 11 luni pe an. Și 
se lucrează ! Față de volumul ac
tivității patinoarul a devenit... mic. 
In oraș activează două diviziona
re, Sport Club și Liceul nr. 1, mai 
sînt vreo 15 echipe de juniori, pe 
clase, la Liceul nr. 1 și Școala 
sportivă. în zilele fără ger, vin 
aici formațiile din Odorhei, Tirnă- 
veni, Toplița și chiar Sf. Gheor
ghe, spre a nu mai vorbi de cele 
de copii din satele județului : Jo
seni, Mădăraș, Dănești ș.a.

Rezultatele patinoarului din 
Miercurea Ciuc se văd : după ce a 
dat Capitalei ȘASE jucători, Sport 
Club și-a păstrat suficiente resur
se pentru a viza locul II in Divi
zia națională de hochei. Unde • 
masă, e șl performanță I

CLUJ-NAPOCA : ACTIVITATE FOARTE BOGATĂ

Bucu-

Incă din luna octombrie a anului 
trecut, patinoarul artificial din Cluj- 
Napoca cunoaște o forfotă perma
nentă. Zilnic vin aici sute de oopll, 
tineri sau chiar vîrstnlci. membri ai 
secțiilor clujene de patinaj (viteză șl 
artistic) și hochei, pentru antrena
mente, sau iubitori ai sportului dor
nici să petreacă cîteva ore pe gheață, 
tn ziua vizitei noastre la acest edi
ficiu sportiv de iarnă (pe care clu
jenii ar dori să-l vadă acoperit dt 
mai curlnd), l-am lntîlnlt dintre spor
tivi doar pe tinerii din secția de pa
tinaj artistic a Clubului sportiv Mu
nicipal, care se pregătesc intens sub 
conducerea noului lor antrenor, prof. 
Gh. Sallak. Karin Schmidt, Kinga 
szallassl, ștefan Lang, sau mal ti
nerii lor colegi Horea Nicorici, Ele
na Stepan șl Gretl Marton, vizează 
un sezon fructuos. Tot aici l-am vă
zut pe cei 60 de copii al școlii de 
inițiere, care Învață sub îndrumarea 
a 3 instructori.

Nu putem să nu amintim d» »re-

Tinerii hocheiști de la Școala sportivă din Rădăuți, la un antrenament 
pe noul patinoar artificial din Suceava Foto : L MÎNDRESCU (Suceava)

SIBIU : DOAR PASIUNEA NU ESTE DE AJUNS

prizele" rezervate publicului, mult 
gustate de amatorii de patinaj din 
localitate, la care sînt prezenți zilnic 
Intre 600 și 1 000 de persoane. îm
bucurător este și faptul că. în pe
rioada vacanței elevilor, Consiliul 
popular al municipiului (proprieta
rul patinoarului) a aprobat ca elevii 
să albă acces gratuit zilnic, între o- 
rele 9—10. Școlarii clujeni folosesc 
din plin acest drept, venind la pa
tinoar in număr mare, organlzlndu-se 
și reușite concursuri sub patronajul 
Casei pionierilor.

Revenind la secțiile de patinaj vi
teză, acestea — in primele zile ale 
anului — și-au mutat „reședința" la 
Miercurea Ciuc. în actualul sezon nu
mărul lor s-a mărit •. secțiilor de la 
Agronomia (antrenor Z. Szekely) si 
C.S.M. (antrenor St. Erdtisi) adău- 
gtndu-l-se - ...
„Viitorul" 
la această 
al doilea 
de hochei „„„„„ „____
fostul international Andrei Kozan), 
care In aceste zile este plecată la 
Ploiești la concursul republican al 
școlilor sportive.

Așadar, la Cluj-Napoca, centru 
tradițional în patinaj si hochei, acti
vitatea este deosebit de bogată.

șl cea a Scolii sportive 
(antrenor M, Timiș). Tot 
unitate școlară se află tn 
an de activitate si secția .
pentru juniori (antrenor.

SUCEAVA: UN START PLIN 
DE PROMISIUNI

Primul patinoar artificial din 
„Țara de Sus" funcționează doar 
de 3 săptămini, timp însă suficient 
pentru a ne convinge de entuzias
mul cu care a fost primită noua 
bază sportivă. Zilnic vin aici peste 
1000 de oameni la patinaj public. 
Au și luat ființă 2 grupe de ju
niori și 4 de copii, pentru inițiere 
în patinaj și hochei. Antrenorul 
Ștefan Tomovici, care a lucrat 
mai mulți ani la Dunărea Galați, 
a revenit acasă odată cu inaugura
rea patinoarului. Acest priceput și 
harnic pedagog, care a dat hoche
iului românesc jucători de clasă ca 
Gh. Huțan (portarul secund al na
ționalei), Axinte, Olenici, N is tor, 
Bandas, Moroșan ș.a., pregătește 
acum o nouă promoție. Sperăm, 
însă, că de data aceasta pentru 
Rădăuți și Suceava, nu pentru,,, 
Galați și București.

CEI

MAI BUNI

SPORTIVI

ANULUI

1976

TENIS

ROMÂNI

POP (Steaua), 2. Dan 
(Politehnica Iași) 3. 

Marin, 4. Ecaterina 
Alexandru Nilca, 6.

SCRIMA

A

10. Anișoa- 
București).

Bucu- 
(A. S. 

Maria- 
Tripșa,

. „L— ’j-L--!, lăsînd 
impresia că vor egala. In ultima 
parte, ajutati și de șansă, hoche- 
iștii de la Unirea au reușit să-și 
păstreze infimul avantaj, fermi - 
nînd învingători. Au marcat : Ke- 
menessy (2), Kedves (2). Toke, 
Deak, Todor — Unirea, Moiș (3). 
Vlad (2), Boldescu — A.S.E. Spor
tul studențesc.

TÎRNAVA ODORHEI — AGRO
NOMIA CLUJ-NAPOCA 9—4 (4—1, 
2—2, 3—1), Victoria formației din 
Odorhei a fost pe deplin meritată, 
ea stăpînind jocul la început și 
la sfîrșit.

LICEUL NR. 1 MIERCUREA 
CIUC — AVÎNTUL GHEORGHI- 
ENI 6—5 (1—0, 2—2, 0—3). Cu 
toată revenirea lor din ultima re
priză, jucătorii din Gheorghieni 
n-au mai putut reface avantajul 
luat de elevi în prima repriză.

★
Cea de a IlI-a etapă a început 

cu un fapt nedorit. Tn meciul 
A.S.E. Sportul studențesc — Tîrna- 
va Odorhei jucătorii Tarcsi și Dezsi 
(iarăși !) fiind eliminați definitiv 
din joc, au determinat retragerea 
— ostentativ — a echipelor lor de 
pe gheață, meciul fiind întrerupt. 
Mai tirziu, meciul jucîndu-se a- 
mical, victoria a revenit lui A.S.E. 
Sportul studențesc cu 9—4 ' (3—1. 
2-1, 4—1).

Vaier PAȘCANU — coresp.
★

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). Pati
noarul artificial din localitate a găz-

»

PRIMUL TURNEU
DE TENIS AL ANULUI
Incepind de azi (ora 8), sala 

August" din Capitală va fi gazda 
primului turneu de tenis al acestui 
an. în competiție vor intra juniorii 
șl juniorele noastre, care se pregă
tesc să, ia startul — în luna februa
rie — la Campionatele europene de 
tenis pe teren acoperit (juniori). 
După cum ne spunea antrenorul co
ordonator Vaslle Serester, turneul 
care începe azi va constitui și un 
criteriu de selecție in vedeiea for
mării echipelor reprezentative de 
juniori șl junioare. Vor avea loc în
treceri pe două categorii de virstă : 
17—18 ani (băieți șl fete) șl pină la 

16 ani (băieți și fete).

Zilnic, Intre orele 11—13 si 18—20, 
patinoarul artificial din Sibiu se 
află la dispoziția publicului. Local
nicii vin In număr mal mare aici, 
suprafața de gheată devenind ade
sea neincăpătoare pentru cel peste 
1 000 de vizitatori.

tre Tlvădaru, șl-a încetat activitatea, 
dezolat de lipsa de interes. Iubitorii 
de hochei din Sibiu au un car de 
pasiune. Dar numai pasiunea nu 
este de ajuns 1

stabiliți 
federațiile 
specialitate

1. ILIE NASTASE (Steaua), 
2. Virginia Ruzici, 3. Ion Țiriac, 
4. Florența Mihai (toți de la 
Dinamo București), 5. Dumitru 
Hărădău (Steaua), 6. Gavril 
Marc (Dinamo Brașov), 7. Lucia 
Romanov („Tot înainte" ■ — 
București), 8. Viorel Marcu 
(Dinamo București), 9. Andrei 
Dîrzu (Progresul București), 10, 
Elena Jecu (Sănătatea Oradea).

1. ION 
Irimiciuc 
Corneliu 
Stahl, 5.
Marin Mustață (toți de la Stea
ua), 7. Petru Kuki (I.E.F.S. 
București), 8. Nicolae Iorgu 
(Steaua). 9. Ana Pascu (Stea
ua), 10. Marcela Moldovan (Fa
rul Constanța).

TENIS DE MASA

ELISABETA POLIHRO- 
NIADE (Universitatea Bucu
rești), 2. Florin Gheorghiu 
(I.T.B.), 3. Mihai Ghindă (Uni
versitatea București), 4. Ger
trude Baumstark (Medicina Ti
mișoara), 5. Victor Ciocâltea 
(I.T.B.), 6. Aurel Urzică (Poli
tehnica București), 7. Lia Bog
dan (Universitatea București), 
8. Teodor Ghițescu (I.T.B.), 9. 
Valentin Stoica (Universitatea 
București), 10. Emil Ungureanu 
(Medicina Timișoara).

MARIA ALEXANDRU 
(Progresul București), 2. Liana 
Mihuț (C. S. Arad), 3. Eva 
Ferenczi (C. S. Arad), 4. Teo
dor Gheorghe (Universitatea 
Craiova), 5. Șerban Doboși 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 6. Cristl- 
nel Romanescu (Gloria Buzău),
7. Crineia Sava (C. S. Arad),
8. Simion Crișan (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 9. Maria Păun (Șc. 
sp. Craiova), 10. Iosef Bohm 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

1. CORNELIU ION (Steaua), 
2. Eva Olah (C.S.U. Brașov), 3. 
Ana Ciobanu (Dinamo 
rești), 4. Adalbert Oster 
Vinătorul Timișoara), 5. 
na Feodot, 6. Veronica
7. Melania Petrescu (toate de la 
Dinamo București), 8. Georgeta 
Chiosac (Steaua), 9. Maria Să
lăjan (U. T. Arad), 
ra Matei (Dinamo

Simultan își desfășoară activitatea 
și 3 cercuri de inițiere în patinaj 
artistic și de viteză, sub auspiciile 
școlii sportive, cu rezultate de per
formanță (deocamdată) modeste.

După ora 20, cînd. toate activitățile 
încetează, au acces pe gheață... ho- 
cheiștii. sînt vreo 20 la număr, care 
practică acest ,sport strict din plă
cere, curățînd și îngrijind ei înșiși 
gheața. Tot cu forte proprii se chi- 
nuie de vreo doi ani să înjghebeze o 
echipă, dar fără rezultat. Nu-1 spri
jină nimeni...

Am văzut aici cîțiva tineri foarte 
dotați pentru crosă și puc. C.J.E.F.s. 
și Școala sportivă ar avea un cuvînt 
greu de spus pentru înființarea unei 
secții, mai ales că toți amatorii au 
echipament personal. La Școala spor
tivă sînt nominalizate o secție de 
patinaj viteză și două de patinaj ar
tistic, ultimele, însă, figurînd mai 
mult pe hîrtie. Șchloapătă greu și 
patinajul viteză, de cînd marele lui 
animator, profesorul de desen Pe-

BRAȘOV : PATINOARUL 
FUNCȚIONEAZĂ, SECȚIA... 

SE DESFIINȚEAZĂ!
Sportivii brașoveni utilizează ex

celentul patinoar din Poiana, care 
prezintă avantajul altitudinii și al 
decorului fermecător în care este 
amplasat. Baza este afectată de pa
tru ori pe săptămînă (marți, joi, 
sîmbătă și duminică) publicului, al
cătuit în marea sa majoritate din tu
riști și de trei ori pe săptămînă 
(luni, miercuri și vineri, cîte 10 ore), 
secțiilor de performanță. Aici lu
crează. cu 25 de patinatori arțistici 
și bune rezultate (6 în lot), cunoscu
tul antrenor Roman Turușanco.

Hocheiul brașovean trece. îr.că, 
printr-un moment greu. Secția de la 
Tractorul s-a desființat. A fost 
creat. în schimb, un centru de copii 
și juniori pe lîngă C.J.E.F.S., dar 
fără nici un fel de fonduri. De pre
gătirea celor 3 grupe (juniori mari, 
mici și copii) se ocupă (voluntar) 
profesorul Mihai Gulik și instructo
rul Nicolae Olaru. Primul — un mare 
pasionat al hocheiului — a oferit în 
dar elevilor săi și 40 seturi de echi
pament complet. Juniorii, mai ales 
cei mari, au valoare și ar putea con
cura cu succes la competițiile rezer
vate celor de vîrsta lor. Dar. pen
tru participarea la turneele finale 
din acest an (la care brașovenii ar 
avea toate șansele să se afirme) nu 
sînt prevăzute fonduri. „Singura po
sibilitate — spunea, glumind amar 
prof. Gulik — ar fi să... cîștig niște 
bani la pronosport sau loz în plic !“

Am sugera să nu se aștepte acea
stă... șansă, ci C.J.E.F.S. Brașov, în 
colaborare cu organele locale sindi
cale, U.T.C. și de pionieri să gă
sească o soluție pentru revitalizarea 
hocheiului brașovean. Eventual, 
transferînd secția la o unitate puter
nică, de pildă la Steagul roșu. Să 
amintim că, acum 50 de ani, prima 
campioană de hochei a României a 
fost o echipă de sub poalele Tîmpei: 
— „Brașovia".

Se impun
Prima

mare ni

la

I

acest rald-anchetâ.Se impun cîteva concluzii
Prima ar fi că patinoarele artificiale sînt vizitate de un 

mare număr de oameni, dornici de mișcare și agrement. 
Ceea ce este, desigur, foarte bine. Dar nu deajuns I

O a doua ne-ar conduce către constatarea că acolo unde orga
nele sportive locale și factorii cu atribuții dovedesc interes pentru 
dezvoltarea sporturilor pe gheață (Harghita, Galați, Ploiești, Cluj- 
Napoca) s-au înregistrat o serie de rezultate bune, existînd premi
sele saltului către marea performanță.

A treia ne arată că în multe locuri cluburile și asociațiile nu 
prea doresc să-și asume responsabilitatea înființării unor noi sec
ții, inițial de copii și juniori, din care să răsară echipe de hochei 
puternice. Intr-adevăr, in acest sport începutul este greu, tradiția 
se sedimentează încet dar, oricît de dificil ar fi, startul trebuie luat.

Există și o serie de greutăți obiective pe care ni le-au sintetizat 
Vasile Militaru, secretarul Federației române de hochei, și prof. 
Ștefan Ioneseu, antrenorul federal.

1. Lipsă acută de echipament, mai ales pentru copil. „Dacă, 
prin reducere ia absurd, spunea V. Militaru, ar veni cineva din 
Timișoara, ar pune pe masă o sută de mii de lei și mi-ar cere 
echipament complet pentru o echipă de copii, i-aș răspunde : nu 
avem 1“ Antrenorul federal adaugă : „In metodica modernă de 
pregătire, inițierea copiilor se face direct pe PATINE DE HOCHEI, 
cu lamă inaltă și nu pe cele de artistic, cu lamă joasă. Deficien
țele grave de patinaj, deseori incorijibile, pe care le resimt jucă
torii noștri, se datoresc și faptului că in marea lor majoritate ei 
au făcut primii pași pe gheață utilizînd patine neadecvate hocheiu
lui".

Ne întrebăm: de vreme ce in țară se produc ghete și patine de 
hochei pentru adulți, care ar fi dificultatea să se fabrice și altele, 
de dimensiuni mai mici ? Lipsa unui calapod și a unei ștanțe ?

2. Lipsă de cadre tehnice. Jucătorii care părăsesc activitatea 
competițională și se dedică muncii de antrenori vizează cu pre
cădere Capitala sau centrele cu tradiție hocheistică, nu au cura
jul pionieratului.

In sfîrșit, dacă HOCHEIUL ar avea uriele „circumstanțe atenuante" 
în slaba „producție" pe care au dat-o patinoarele, dacă PATINA
JUL VITEZĂ se limitează, deocamdată, la pista naturală de la 
Tușnad, PATINAJUL ARTISTIC are scuze și mai puține. Pentru un 
patinator echipamentul nu constituie, practic, o problemă, iar 
gheața, după cum am văzut, există berechet. Copii dornici să îm
brățișeze acest sport sînt, de asemenea, foarte numeroși. Care ar 
fi atunci explicația ?

1. Un număr insuficient de cadre tehnice cu calificare înaltă.
2. Lipsa unei metodologii unitare în procesul de inițiere, ceea ce 

produce, pe de o parte, lungirea timpului de instruire iar, pe de 
altă parte, duce la însușirea defectuoasă a unor elemente.

3. In sfîrșit, lipsa de interes, de preocupare, a multor organe 
locale, mulțumite cu rezultate mediocre, de valoare... locală, care 
socotesc mult mai comod și mai practic să întîrzie sau chiar să 
evite confruntarea cu rezultatul de valoare internațională.

Oricum, „producția" patinoarelor noastre artificiale este încă sub 
așteptări și... gheața trebuie spartă !

Raid realizat de Valeriu CHIOSE 
(Au colaborat : Mihai BARĂ, Troian IOANIȚESCU, 

corespondenții noștrii Paul RADVANI, Ilie IONESCU și Ion MÎNDRESCU)
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Echipele din Diviziile A și B, cu problemele, deficiențele și aspirațiile lor

UNELE ASPECTE RELEVATE DE ANTRENORII
PARTICIPANT! LA RECENTA CONSFĂTUIRE

Au cuvintul aleșii cronicarilor noștri

Consfătuirea antrenorilor din 
Diviziile A și B, ținută în zilele 
de 4, 5 si 6 Ianuarie, a fost oglin
dită pe larg in coloanele ziarului 
nostru în ceea ce privește mate
rialele de specialitate prezentate. 
Dar această consfătuire a prile
juit și un schimb larg de opinii 
intre antrenorii prezenți. mai cu 
geamă Ia discuțiile care au avut 
loc după prezentarea analizelor e- 
fectuate de F.R.F.

în rîndurile de mai jos, prezen
tăm, în ordinea luărilor de cuvînt, 
spicuiri din opiniile antrenorilor.

C. MANOLACHE (U.T.A.) : 
„Am preluat conducerea echipei 
U.T.A. in condiții nu tocmai favo
rabile și nu erau puțini cel care 
preziceau nereușita mea. Am cău
tat să depistez carențele echipei și 
lucrurile au început să se îndrepte. 
Am început să jucăm cu fundaș 
central de acoperire (Schepp). 
Marcajul nu este încă asigurat, 
iar despre schimbarea ritmului în 
fața porții, nici vorbă de realizare. 
Mă străduiesc să aplic indicațiile 
colegiului”.

I. ZAHARIA (C.S.U. Galați) : 
„Echipa noastră a muncit mult ca 
să realizeze cea mai bună perfor
manță din activitatea ei. în con
fruntarea cu Boavista, de la Galați, 
am avut neșansa marcării unui 
autogol, a ratării unul penalty. A- 
poi au venit și alte greșeli, cu 
toate că situația se echilibrase la 
un moment dat“.

I. NUNWEILLER (Dinamo) : 
„Deși sîntem pe primul loc în 
campionat, sint nemulțumit de 
eliminarea formației noastre din 
Cupa U.E.F.A. Am căutat să Ins
taurez un climat de disciplină și 
nu am mai făcut rabaturi la a- 
cest capitol, chiar dacă n-a 
fost prea ușor. Cred că fermitatea

ORGANIZATĂ
noastră, a antrenorilor, e un ele
ment foarte important pentru reu
șitele de toate ordinele. Indicațiile 
F.R.F.. ’ ’ ’ - - -
mente, 
aplicat 
trebuie . ___ _____ __ _
mod mecanic, ci în mod creator, a- 
nalizind cu seriozitate fiecare si
tuație a jucătorilor pe care-i avem 
sub îndrumare”.

C. RĂDULESCU (Politehnica 
Timișoara) : „Echipa noastră a 
fost socotită a patra ca randament 
valoric. Dar. personal, nu sint mul
țumit. Am făcut și jocuri bune, 
dar am avut și multe căderi. A- 
vem jucători cu bune posibilități, 
unii demni de selecționare (ca An- 
ghel și Mehedințu, acesta din ur
mă cel mai constant om al lotu
lui). Meciul de la Sofia nu a fost 
privit cu seriozitatea cuvenită de 
toți componenții lotului. S-a comis 
și eroarea tactică, nerecomanda
bilă in partidele tur-retur, ca, 
după ce s-au primit două goluri, 
multi dintre apărători — ca Păl- 
tinișan, de pildă — să-și pără
sească zonele, debilitînd astfel 
sistemul defensiv. Vom pregăti cu 
mare ambiție partida-retur spre a 
obține o mult dorită revanșă. La 
observațiile făcute de conducerea 
F.R.F. privind comportarea ■ mea 
în timpul meciurilor, voi răspunde 
printr-o schimbare totală de atitu
dine”.

N. PROCA (C.S. Tîrgoviște) : 
„Seria a Il-a a Diviziei B este cea 
mai echilibrată, cinci echipe lup- 
tind pentru șefie. Se joacă încă 
prea dur în deplasare. Auzim pentru

privind ciclul de antrena- 
le consider utile și le-am 
cu bune rezultate. Ele nu 
puse însă în practică în

In atenția cluburilor

DISCIPLINA ȘI SPORTIVITATEA
w

LASĂ (în continuare) DE DORIT...
în rîndurile care urmează vom 

discuta unele aspecte privind 
DISCIPLINA, ținînd seama de ro
lul acesteia în procesul de pre
gătire și, implicit, în activitatea 
competițională. Sentimentul de in
satisfacție avut pe parcursul sezo
nului de toamnă și în finalul a- 
cestuia, a fost accentuat nu numai 
de nivelul de mediocritate al ce
lor mai multe dintre meciuri, ci 
și de numeroasele aspecte negati
ve, privind disciplina In teren; 
carență amplificată, uneori, de a- 
titudinea unei părți din public, 
atit în timpul jocurilor cît și după 
terminarea acestora, cum au fost 
cazurile de la Brașov, Tr. Măgu
rele, București, Petroșani.

Au existat în sezonul de toamnă 
unele progrese încurajatoare în îm
bunătățirea atitudinii în teren. O 
parte dintre cluburile și asociați
ile cu secții de fotbal au înțeles 
să se Încadreze într-o disciplină 
fermă, să se preocupe mai mult 
ca fenomenul sportiv — în cazul 
nostru meciurile din campionate — 
să se bucure de condițiile cores
punzătoare. Dinamo — Sportul 
studențesc, Universitatea Craiova 
— Steaua, Jiul — Progresul sint 
citeva dintre partidele de Divizia 
A care s-au caracterizat prin ati
tudinea sportivă a ambelor forma
ții, chiar dacă importanța lor pen
tru clasament era majoră. Din pă
cate, exemplele pozitive, sub as
pectul disciplinar al meciurilor, au 
fost destul de puține, înreglstrin- 
du-se multe acte regretabile, atitu
dini, gesturi deloc admise, care, 
adăugate la jocul dur, au Impietat 
asupra nivelului fotbalului practi
cat, degradind spectacolul sportiv.

Faptul că în turul primei noas
tre competiții fotbalistice s-au a- 
cordat nu mal puțin de 248 de 
cartonașe galbene nu poate trece 
neobservat. Toate acestea s-au da
torat jocului peste limitele regula
mentului, în care unii dintre fot
baliști s-au cam „specializat”, fără 
ca antrenorii și conducerile secți
ilor, ale cluburilor, să ia măsurile 
necesare, de prevenire, de comba
tere, a unor astfel de situații. Nici 
o divizionară A nu lipsește de pe 
lista formațiilor cu jucători sanc
ționați, iar numărul acestora, în 
unele cazuri, depășește pe cel al 
titularilor unei echipe. La Jiul, 
Corvinul și U.T.A., cite 12 jucători 
au primit 26, 23 și, respectiv, 17 
cartonașe galbene ; Steaua : 11 ju
cători — 22 cartonașe galbene ; 
F.C.M. Galați : 11—17 ; Politehnica 
Timișoara : 10—13, S.C. Bacău :
10—17, F.C. Constanța: 10—15, Univ. 
Craiova: 10—10, F.C. Argeș: 10—12, 
F.C. Bihor : 9—13, Rapid : 8—19, 
F.C.M. Reșița : 8—12, Politehnica 
Iași : 8—10, Sportul studențesc :
8—13, A.S.A. : 8—8, Progresul : 
5—8 și Dinamo — doar 5 jucători 
cu 5 cartonașe.

Iată-i și pe fotbaliștii care au 
acumulat cele mai multe cartonașe 
galbene : Stoica (Steaua) și Micu
lescu (Corvinul) — cite 6, Petcu 
(Rapid), Ciugarin și Bădin — cite 
5, Poratchi — 4, Nignea, Nistor, 
Mateescu, Haiduc, Soșu, Cărpuci, 
Kun H, Leac — cîte 3... Prezența 
unor nume de jucători tineri, care 
ar trebui îndrumați în mod serios 
spre perfecționarea măiestriei spor
tive, este de-a dreptul supărătoa
re. 16 echipe din cele 18 au avut 
în sezonul de toamnă jucători 
suspendați pentru acumulare de 
cartonașe galbene (Stoica, Ciugarin, 
Petcu, Bădin, Miculescu, chiar de 
cîte două ori). Ultimul a fost sus
pendat în etapa a 11-a, pentru ca 
în etapele a 12-a, a 15-a și a 16-a 
să ia din nou, în serie, alte car
tonașe pentru care a rămas iar pe 
tușă, în etapa a 17-a. O „perseve
rență”, desigur, demnă de o cauză 
mai bună. 1 Mai scurtă este lista 
elimlnaților de pe teren, dar ea 
a existat și a cuprins pe Florescu, 
Albu (portarul lui F.C. Bihor), 
Cura, Viad, Romilă, Radu II, Gă- 
tej, Rontea, după cum Zamfir, G. 
Sandu, Dobrin Șl Dumitru s-au a- 
flat în fruntea celor suspendați.

Intr-o legătură firească, gesturile 
nesportive din teren au declanșat 
atitudini reprobabile în tribune, ne
lipsind nici cazurile cînd unii 
spectatori și-au indemnat favoriții 
Ia un joc brutal, incitîndu-1 la co
miterea unor acte nesportive fată 
de parteneri. Așa se face că la 
„Trofeul Petschovschi” au apărut 
tot mai puține note de 10 (6 la 
București. 1 la Arad), abundînd. în 
schimb, notele de 7 la Timișoara. 
Iași, Petroșani, Reșița, Pitești, Cra
iova (cite o dată), Galați, Hune
doara, Bacău, Oradea (de cîte 2 
ori) și București (de 4 ori).

Activitatea fotbalistică se află 
sub nivelul cerințelor, la toți fac
torii jocului, fapt care trebuie să 
ducă la o muncă intensă, pe fon
dul unei atmosfere optime, de in
transigență față de lipsurile ma
nifestate in procesul de pregătire, 
față de abaterile de -la disciplina 
din teren. Fotbaliștii trebuie să ia 
parte la un temeinic program de 
pregătire politico-educativă, care 
să ducă la creșterea răspunderii 
față de colectivul pe care îl re
prezintă, față de partenerii de în
trecere și de competiția la care 
iau parte. Munca de educație, ca 
factor important al procesului de 
instruire, trebuie să se ridice la 
nivelul cerut, pentru ca meciurile 
să se dispute cu adevărat în limi
tele sportivității. Este o sarcină 
care revine, deopotrivă, conduce
rilor de cluburi și asociații, sec
țiilor de fotbal, antrenorilor și ju
cătorilor.

Constantin ALEXE

transformat.15

• A BENEFICIAT de o lovi
tură de La 11 m, ratată de Eco- 
nomu. A fost sancționată cu 2 
penaltyuri, unul 
unul ratat.

14. CORVINUL
• PUNCTE REALIZATE : 

(12 acasă + 3 In deplasare) 
procentaj 44,1 la sută.

• JUCĂTORI FOLOSIȚI :
Angelescu (numărul meciurilor : 
17 — totalul notelor : 124), Du-

“ " " Miculescu
(16—104), 
(15—95), 

(15—102), 
__  Gabriel 

(12—89), Agud (11—59). Dina (10— 
63), Gruber (10—56), Șumulanschl 
(8—39), Lazăr (7—31), Bologan 
(6—36), Banclu (4—23). Savu (4— 
12), Nicșa (3—13), Jurcă (2—11). 
tancu (2—5).

tnitrlu IV (16—106), 
(16—105), Georgescu 
Vlad (15—106). Economu 
Bucur (15—88), Tonca
șurenghin (14—93), I.

• CARTONAȘE
Miculescu 6, Tonca 
IV, ' ------ _
cite 2, Gruber, Jurcă, Angelescu, 
Savu, Bucur și Lazăr, cite 
talul cartonașelor : 22.

GALBENE : 
șl Dumitriu 

cîte 3, Georgescu și Viad,

• CARTONAȘE ROȘU : 
(etapa a 15-a).

1. To-

viad

• A EXPEDIAT 167 de 
la poartă (cele mai multe

DE F.R.F.
Bprima oară — și pentru Divizia 

— de cele cinci trăsături de bază. 
E nevoie de o reglementare mai 
precisă, fermă a raporturilor an- 
trenor-jucător-conducător. Nu se 
poate lucra cu toată eficacitatea 
în perspectivă, fără asigurarea sta
bilității. De asemenea e util să se 
efectueze cît mai rar schimbări de 
fond in regulamentele organizării 
fotbalistice".

GH. STAICU (Olimpia Satu 
Mare) : „în privința folosirii junio
rului in partidele din Divizia B, 
poate se găsește altă soluție. Pro
gresul fotbalului românesc depinde 
în mare măsură de noi, antrenorii".

TR. IVĂNESCU (St. Roșu) : 
„Am destule dificultăți la capitolul 
disciplină — 17 cartonașe primite. 
Lotul cuprinde jucători de cele 
mai diferite virste. E foarte ne
cesar ca munca antrenorilor să fie 
cit mai puțin influențată de imix
tiunile care se produc, din 
foarte des și din cele mai 
locuri”.

D. BORCĂU (Aurul
„Sint bucuros că am posibilitatea 
și eu, tînăr antrenor, să-mi ex
prim unele păreri la această con
sfătuire. Prlntr-un sistem compe- 
tițional și de transferări sănătos 
și echilibrat se va ajunge la înlă
turarea cursei după rezultat. Vom 
încerca, la formația noastră, să 
îmbunătățim jocul cu fundaș cen
tral de acoperire”.

P. GAVRILĂ (Voința București): 
„Calificativul dat calității jocului 
in seria a Il-a este real. La Voința 
am beneficiat de o conducere ca
pabilă, care m-a încurajat, mai cu 
seamă în direcția măsurilor disci
plinare. Am salutat măsura accen
tuării pregătirii fizice în pregătiri. 
Cu un lot modest ca nume, dar 
disciplinat și harnic, am avut unele 
rezultate bune. Cu foști jucători 
la echipe de Divizia A era gata să 
retrogradăm, cu 
mult mai mult”.

ȘT. ROMAN 
veni) : „Propun 
de perfecționare 
neri. Sint necesare acțiuni pentru 
stabilitatea antrenorilor”.

M. ALEXANDRU (Flacăra Mo- 
reni) : „Antrenorul trebuie să 
conlucreze eficient cu conducerea 
și jucătorii. Trebuie să-ți alegi 
jucători dintre localnici, legați de 
orașul respectiv. Trei serii atit de 
numeroase la Divizia B mi se pare 
prea mult. Nu avem jucători pen
tru atîtea echipe"

ST. ONISIE (F.C.M. Giurgiu) : 
„Analiza Diviziei B a fost destul 
de sumară. A existat motivul o- 
biectiv că F.R.F. nu a avut obser
vatori, deci posibilitatea de infor
mare directă, la multe dintre me
ciurile campionatului secund. Am 
căutat și eu. la echipa mea, să nu 
se producă acele imixtiuni, de care 
au vorbit mulți dintre colegii pre- 
zenți aici, în activitațea de spe
cialitate șl pot să spun că nu am 
avut nici un fel de necazuri în 
această privință. La Divizia A sint 
citeva formații bune, 
și unele care ar putea 
mai valoroase numai 
completări ale lotului, 
cazul echipelor A.S.A. 
Universitatea Craiova.
Iași”. '

I. IONESCU (C.F.R.
„Din punct de vedere 
nai, unele echipe de Divizia B se 
apropie de nivelul Diviziei A. Sis
temul competițional trebuie să fa
vorizeze ambițiile multor orașe. 
Cred că ar fi utile mai multe în- 
tilniri internaționale pentru echi
pele de Divizia B, poate că ar tre
bui să devină tradiționale jocuri 
între cîștigătoarele de serii de la 
noi cu cele din țările vecine. Con
sider folositoare actuala stimulare 
a activității selecționatelor de se
rii și a selecționatei Diviziei B. E 
un prilej de afirmare a unor ele
mente de talent. Susțin organiza
rea unor cursuri de perfecționare 
pentru antrenorii din Divizia B, 
după cum se impune o mai atentă 
urmărire de către F.R.F. a arbi
trajelor de la acest eșalon compe- 
tițional".

păcate, 
diverse
Brad) :

tinerii am făcut

(Chimica Tirnă- 
cursuri intensive 
cu antrenorii ti-

Dar există 
deveni și 
prin unele 
așa cum e 
Tg. Mureș, 
Politehnica

Timișoara) :
competitio-

★
V-am prezentat o parte a opi

niilor exprimate în luările de cu- 
vtnt din cadrul consfătuirii antre
norilor de Diviziile A si B. Foarte 
multe sint interesante. în general 
însă — așa cum s-a făcut observa
ția și in cadrul consfătuirii — an
trenorii nu au analizat cu sufi
cient spirit autocritic și activitatea 
lor.

în numărul de miine. vom pre
zenta și alte luări de cuvînt.

POPASURI

IN DIVIZIA C

ȘI-A RELUAT AC- 
CU JUMĂTATE

STEAUA I 
TIVITATEA 
DIN EFECTIV. Este știut că 9 
jucători de la echipa campioa 
nă ap fost selecționați în lotul 
reprezentativ. în aceste condi
ții, antrenorii E. Jenei și C. 
Creiniceanu au început pregăti
rea sezonului de primăvară cu 
un efectiv redus. S-au prezen
tat la club, pentru efectuarea 
controlului medical următorii 
jucători : Moraru, Fi. Marin, 
Zahiu, Agiu, Nițu Ion Ion, Flo
rea, M. Răducanu, Aelenei, Năs- 
tase și A. Ionescu. 
ianuarie, acești 11 
urma un program 
mente în Capitală, 
pînă la sfîrșitul lunii, pregătirea 
se va desfășura la Brașov. De la 
1 februarie, în funcție de starea 
vremii, în Capitală, sau în alte 
localități, bucureștenii 
proiect mai multe jocuri de ve
rificare care urmează a fi per
fectate.

Pînă la 16 
jucători vor 
de antrena- 
după care,

au în

Ioc la club o ședință în care An
gelo Niculescu a anunțat pro
gramul perioadei pregătitoare și 
obiectivele ei. Sîmbătă jucă
torii au efectuat primul antrena
ment al anului. Timp de o săp- 
tămînă pregătirea se va desfă
șura în Capitală urmînd ca, de 
la 16 ianuarie, lotul să se de
plaseze la Izvorul Mureșului, 
unde va rămine pină la sfîrși- 
tul lunii.

F.C.M. REȘIȚA SE VA PRE
GĂTI LA ALTITUDINE. Mai 
puțin portarul Windt, selecționat 
in lotul reprezentativ, toți cei
lalți jucători s-au prezentat la 
7 ianuarie, la /ilub. După obiș
nuitul control medical, vineri a 
avut loc primul antrenament, cu 
caracter de acomodare. Reșițenii 
se vor pregăti în localitate pînă 
la 17 ianuarie. In continuare, 

. antrenamentele se vor desfășura 
în împrejurimile cabanei Gărîna 
din masivul Semenic. Revenirea 
la Reșița, la 30 Ianuarie, oda-

Antrenorul E. Jenei (dreapta) dă citeva scurte indicații mezinilor A. lo- 
nescu și Florea înaintea primului antrenament din acest an al echipei 
Steaua Foto S. BAKCSY

SPORTUL STUDENȚESC „A- 
TACA“ RETURUL FARA RA
DULESCU. O nedorită absență 
din lotul studenților : mijlocașul 
Rădulescu a contractat o hepa
tită epidemică în vacanța de iar
nă și se află internat într-un 
spital din Constanța; astfel, el 
a devenit indisponibil pentru în
treg returul campionatului. Joi, 
7 ianuarie, jucătorii au fost su
puși unui exigent control me
dical, iar vineri dimineață a avut

tă cu intrarea într-o nouă etapă, 
a jocurilor de verificare, cu ca
racter de omogenizare.

F.C. CONSTANȚA RAMtNE 
PE LITORAL. Zilele trecute 
s-au reunit și jucătorii constăn- 
țeni. Trei zile au fost afectate 
controlului medical șl unor ușoa
re antrenamente. La 13 ianuarie 
va avea loc analiza turului. în
treaga perioadă pregătitoare se 
va desfășura numai pe litoral.

CAMPIONATUL DE JUNIORI (II)

• GOLGETERH ECHIPEI :
Georgescu 7 (6 acasă 4- 1 în de
plasare), Tonca (2+0) șl Eco- 
nomu (2+0) cite 2, Angelescu 
(0+1), Șurenghin (0+1). Șumu- 
tanschi (1+0) șl Nicșa (1+0), 
ctte 1 și Boloni (A.S.A.) autogol 
(etapa a 0-a).

șuturi
— 19 

— fo etapa a 15-a, . cele mal pu
ține — cite 2 — în rundele a 
8-a și a 14-a). dintre care 83 pe 
spațiul porții (cele mai multe — 
12 — în etapa a 3-a, cele mai 
puține — nici unul — în runda 
a 8-a).

susținute• LA MECIURILE 
acasă (9 la număr) au asistat 
aproximativ 136 009 fie spectatori.

...3 ...2 ...1! Am ajuns astfel, 
ca într-o numărătoare inversă, 
la momentul de vîrf pe podiu
mul celor mai buni fotbaliști ai 
anului 1976 în ancheta noastră, 
cu Dudu Georgescu pe treapta 
cea mai înaltă. Dar Dudu, o știe 
oricine, a fost lansat pe orbita 
fotbalului mondial mai demult, 
cu trofeul „Gheată de aur”, de
cernat de „France Football”, în 
1975, celui mai productiv fotba
list european, virfului de atac al 
echipei Dinamo și al reprezenta
tivei.

Vorbim, mai întîi, de Dinamo 
și blondul golgeter ne spune că 
— deși „veteranii” Lucescu și 
Dinu au mai îmbățrînit cu un 
an, iar Radu Nunweiller a lăsat 
un loc... neocupat încă — titlul 
de campioană nu-i poate scăpa. 
Mai ales în condițiile eliminării 
din Cupă. Și argumentează nu 
atit cu cele patru puncte avans, 
la jumătatea întrecerii, cît cu 
marea dorință care-i animă, h 
startul noului an, pe toți cor. 
ponenții echipei, aceea de a mat. 
rializa în retur, printr-un joc 
mai complet, mai eficace, realele 
resurse de care dispun. „Cel pu
țin în ceea ce mă privește, ne 
mărturisește Dudu Georgescu, 
simt că pot da mai mult. Nu pot 
să mă împac, de pildă, cu gîn- 
dul că, din cele 22 de goluri în
scrise de mine în toamnă, în 
deplasare am reușit doar două".

— E aspră lupta „afară”, 
în careul advers ?

— E grea, deși ar trebui să fie 
mult mai ușoară. Pentru că, de 
bine, de rău, pe propriu-i teren 
adversarul iese la joc, te lasă 
oricum să respiri. Dar dacă n-ai 
mingi...

— 7
— Da, n-am prea avut. S-a ac

ționat, din partea noastră, mult 
prea prudent. Și atunci, rar, cînd 
balonul ajungea și la mine, pe 
un drum ocolit, mă aflam încol
țit între ambii fundași centrali.

— Nu era mai „comod" 
rolul de înaintaș central 
retras, cum jucai înainte ?

— Intr-o oarecare măsură, da. 
Eu agreez, insă, mult postul de 
virf avansat. In linia a doua este 
un travaliu mai mare, ajungi in 
față, la finalizare, cu deficit de 
oxigen. Or, acum, îmi place 
mult golul. Ați văzut la naționa
lă ? Din această poziție avansa
tă, am marcat și la Milano, cu 
echipa Italiei, șt la Praga, cu 
Cehoslovacia, campioana Europei. 
Cum spuneam, totul este să fii 
sprijinit, să beneficiezi de aju-

UN GRUP DE TALENTE,
LA „GRANIȚA" DINTRE ANONIMAT Șl CONSACRARE

Unul din argumentele i 
cintărit destul de mult in 
la înființarea competiției a 
cela că, pentru prima dată, 
posibilitatea ca 18 echipe 
niori să evolueze pe gazonul celor 
mai mari stadioane din țară, „in 
deschidere” la partidele tic seniori. 
Este cunoscut faptul că spectatorul 
nostru de fotbal vine la stadion, 
nu în ultima clipă, ci cu cel puțin 
40—50 de minute mai devreme, 
Chiar dacă nu-1 interesează în mod 
deosebit un meci de juniori, ori
cum, tot asistă la cel puțin o re
priză din acest meci. Privit din 
celălalt unghi, tocmai cel care 
ne interesează, juniorului i se o- 
feră acum posibilitatea (pentru 
prima dată în viața lui de jucător) 
să evolueze in prezența citorva 
mii de spectatori. Așa s-a gindit 
cînd s-a hotărit ca meciurile divi
ziei naționale să fie programate 
în cuplaj cu cele ale seniorilor. Și 
citeva cluburi au ințelcs perfect 
rostul indicației date : F.C. Con
stanța, S.C. Bacău, Politehnica Ti
mișoara, F.C. Corvinul. A.S.A. Tg. 
Mures. Oare este întîmplător faptul 
că tocmai aceste echipe sint cele 
care s-au evidențiat pe parcursul 
turului ? Dar, cele mai multe din
tre meciurile primei părți a cam
pionatului nu au fost Drogramatc 
în cuplaj cu cele ale seniorilor. In
discutabil, au existat și situații 
cînd nu se putea proceda conform 
indicației federației (din cauza 
timpului nefavorabil s-ar fi dete
riorat gazonul), dar cele mai multe

care au 
balanță 
fost a- 
se crea 
de ju-

dintre cluburi au ignorat măsura. 
La rindui lui, forul de specialitate 
nu a acționat decis prin observa
torii săi federali. lăsind lucrurile 
la voia întîmplării.

Și, totuși, în ciuda startului său 
anevoios, in ciuda unor deficiențe 
inerente oricărui inceput. întrece
rea celor mai bune echipe de ju
niori din (ară a arătat — chiar și 
după numai prima parte a ediției

urmare a unor faze bine conce
pute. Adevăratul scop al competi
ției rămine, însă, aducerea in prim- 
plan a unor jucători cu reale ca
lități, pregătiți corespunzător pen
tru a fi promovați în prima divi
zie.

11 juniori au pășit in toamna 
lui ’76 peste pragul Diviziei A. 
Primul dintre ei a fost gălățeanul 
Orac, un mijlocaș cu mare capaci-

----------------------- SANCȚIONAȚI!... -------------------------
Pe paircusui celor 17 etape ale primei părți a campionatului nu mal puțin 

dș 126 de jucători au fost avertizați cu cartonașul galben. Alți 27 au fost 
eliminați și au primit 76 de etape suspendare. Printre sancționați! turului se 
numără : E. Obreja (Politehnica lași) și Șt. Farka (Politehnica Timișoara) — 
cîte 6 etape suspendare ; L. Simo (A.S.A. Tg. Mureș), A. Cîrîc (F.C. Constanța) 
— cite 5 etape ; Fr. Reis (U.T.A.) — 4 etape ; M. Vereș (F.C. Bihor) — 
3 etape. Lovirea adversarului, cu sau fără balon, practicarea jocului dur, 
injuria, protestul neîntemetot, persliflarea coechipierului sau adversarului au 
constituit motivele principale pentru care respectivi'! jucători au fost sancțio
nați, Sancțiunea ca_ atare își are, fără îndoială, rolul ei educativ. Dar nu
mărul mare de jucători avertizați șl eliminați de pe teren demonstrează că 
•o multe echipe de juniori nu se acordă atenția cuvenită educării corespun
zătoare a jucătorilor, educația nefiind privită decît de foarte puțini ca 
parte integrantă a complexului proces de formare a unui jucător. Sint vi- 
novați sancționați!, foarte adevărat. Dar îa fel de vinovați sînt și antrenorii 
lor, ?i cluburile la care acești jucători sint legitimați.

1/

C.S.M. DROBETA

SINGURA ECHIPA
Performera incontestabilă a tu

rului campionatului Diviziei C este 
fruntașa seriei a VII-a, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, singura, din
tre cele 191 de echipe ale catego
riei, care n-a cunoscut înfringerea 
in prima jumătate a campionatu
lui. Fotbaliștii severineni au evo
luat de la început bine, ei reușind 
să se afle pe primul loc în clasa
ment nu mai puțin de 12 etape (au 
mai fost în postură de lideri : 
Pandurii Tg. Jiu — două etape și 
Unirea Drobeta Tr. Severin — o 
etapă). în această serie, în care 
sint grupate formații din județele 
situate in sud-vestul țării, turul 
campionatului a avut o desfășurare 
calmă, fără răsturnări spectaculoa
se de lideri sau victorii «multe în 
deplasare. Aproape în toate etape
le gazdele au dominat, cîștigînd 
chiar toate cele 8 meciuri, așâ cum 
s-a întîmplat, de pildă, în ‘ etapa 
nr. 12. De altfel, din cele 120 de 
partide, in 84 au cîștigat gazdele 
(26 s-au terminat nedecise și nu
mai în 10 au obținut victorii oas
peții). în afară de C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin mai sint citeva echipe 
bune în seria a VII-a, ca de exem
plu Pandurii Tg. Jiu (locul 2 la 
un punct diferență de lider — uri 
„11“ care de cițiva ani se „bate” 
pentru primul Ioc în serie) și Mi
nerul Motru (revenită din Divizia 
B, unde a activat un an, dar care

acum are o comportare nu prea 
concludentă ; se află pe locul 3, la 
4 puncte de prima clasată). ~ 
echipele cele mai slabe ale 
grupe se află Dunărea 
(n-a cîștigat decît un

Printre 
acestei 
Calafat 
singur 

punct în opt jocuri !), Minerul Ro- 
(care 

depla- 
și La- 
promo-

vinari, Unirea Drăgășani 
a reușit un meci egal, în 
sare, cu fruntașa seriei !) 
minorul Slatina — nou 
vată.

Despre prima clasată 
C.S.M. DROBETA TR. 
(situația în clasament : 
1 15 8 7 0 29—6 23 p)

Este o echipă creată 
nului trecut, odată cu i 
clubului 
provenind 
divizionare 
zionarei C 
gradate din 
In timpul turului echipa 
antrenată de Iulian Popa, care are 
la dispoziție următorul lot de ju
cători : Angelescu, Constantin,
Beke — Stan, Cîntar, Gogan, Traș- 
cu, Udrea, Davidescu — Cocules- 
cu, Calotescu, Mocanu, Zamfir, 
Niță, Cațan — Muschici, Tiră, Pre
da I, Pițurcă, Tică, Ceea și Preda 
II. Cel mai tînăr dintre titulari 
este Cațan — 17 ani, elev de liceu. 
Veteranul și unul dintre cei mai 
buni jucători ai severinenilor este 
Preda — 33 de ani. Golgeterul for

serie :in 
SEVERIN

în vara a- 
constituirea 

localitate, 
fostei

sportiv din
din fuziunea
B Metalul și a divi- 
MEVA, ambele retro- 
competițiile respective, 

a fost
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torul coechipierilor la diversele 
combinații. Să acorzi atenția ne
cesară fazei de apărare, dar, 
odată aflată în posesia mingii, 
echipa să onoreze și momentul 
atacului, să dovedească perso
nalitate. Și-atunci, cazul jocului 
de la Praga, oricare i-ar fi cartea 
de vizită la ora respectivă, ad
versarul devine vulnerabil. Vreau 
să spun, cu alte cuvinte, că, în
tre altele, fotbalul este și o sta
re de spirit.

— Rămîi, așadar, parti
zanul jocului de atac ?

— Altfel cum ? Să pierdem un 
an de experiență, de acumulări 
sub aspectul concepției 7 Vă re
pet : am condus, in două rînduri, 
echipa Cehoslovaciei acasă la ea. 
Am pierdut pină la urmă — 
poate, in primul rtnd, din cauza 
mea; n-am să uit pendlty-ul 
ratat — dar este clar că echipa 
noastră a cîștigat la capitolul 
încrederii în forțele proprii. De
sigur, mai sint multe lucruri 
de pus la punct, important este 
si nu se abandoneze ideea. Cu 
sfială și teamă, n-am putea să 
punem reale probleme Spaniei și 
Iugoslaviei, în preliminariile 
campionatului mondial. Ar fi o 
reîntoarcere la trecutul apropiat, 
la acea epocă a remizelor in ex
tremis, în partide cu caracter 
amical.

— A început, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, pregă
tirea returului. Deși... fără 
jocuri, conduci, în conti
nuare, în trofeul „Gheata 
de aur” — ediția 1977. Ce 
crezi ? îl vei obține din 
nou ?

— Înscriind cu nouă goluri 
mai mult — 22 față de numai 
13 înscrise în turul campionatu
lui 1974—1975 —, de astă-dată 
am șanse mai mari. Sper, așadar, 
să cîștig disputa cu principalii 
mei adversari, Gerd MuZler, 
Geels și Malcolm MacDonald.

Cum să nu-i placă jocul de 
atac, ofensiv, unui temut și op
timist golgeter european ?

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI ȘTIRI...

sale inaugurale — că era absolut 
necesară, că toți cei care au so
licitat organizarea unei asemenea 
competiții au avut motive înte
meiate s-o facă. O demonstrează 
REZULTATELE turului. Au existat 
meciuri de bună valoare, spec
taculoase. disputate cu ardoarea 
tinereții celor 22 de jucători de pe 
teren. S-au marcat destul de multe 
goluri, unele foarte frumoase, ca

Tr. SEVERIN,

NEÎNVINSA I
mației este, Pițurcă, cu 7 goluri, 
dar lot el este și singurul jucător 
al echipei certat cu sportivitatea, 
avind o eliminare de pe teren și o 
suspendare pe o etapă. ■ Punctul 
torte al echipei este apărarea, care 
în 15 meciuri a primit doar 6 go
luri, o performanță remarcabilă, 
mai ales dacă avem în vedere fap
tul că în seria respectivă s-au în
scris destul de multe goluri : 314. 
Cele 6 le-a primit C.S.M. Drobeta 
de la Laminorul Slatina (2), I.O.B. 
Balș (2), C.F.R. Craiova (1) și 
Pandurii Tg. Jiu (1). Pe teren 
propriu a primit un singur gol, cel 
din meciul cu Pandurii. în jocu
rile din deplasare C.S.M. a smuls 
adversarelor ei 9 puncte, iar acasă 
a cedat numai 2 puncte (egalurile 
cu Pandurii Tg. Jiu 
Drăgășani). Echipa 
județului Mehedinți 
dintre cele mai bune 
Meciurile le susține 
modernul stadion municipal, cu 
peste 25 000 de locuri și are un 
mare număr de suporteri și sus
ținători. Președintele secției, Ion 
Floricică, precum și conducerea 
clubului dau tot sprijinul echipei 
și speră că în primăvară va avea 
o evoluție la fel de bună, cu toate 
că meciul cheie, cel cu Pandurii 
Tg. Jiu, îl va juca în deplasare.

și Unirea 
din capitala 
are condiții 
de pregătire, 
pe noul și

T. RABȘAN

tate de efort și clarviziune în joc. 
După Orac au urmat Zaiupca (Ra
pid) și Irimescu (Universitatea 
Craiova), două autentice talente. 
Apoi Negoifă (Sportul studențesc), 
Ignat — - - 
(F.C. 
cău), 
Buică
Indiscutabil, este un inceput 
bun augur. Cu atît mai mult cu 
cit alți cițiva juniori au intrat de
ja în vederile antrenorilor divizio
narelor A pentru a efectua cu ei 
o serioasă pregătire de iarnă. Este 
vorba de Tararache (F.C. Constan
ta). Mindrilă și Solomon (S.C. Ba
cău). Iordache, Caragea, Albu și 
Ivănescu (Rapid), Lepădat (F.C.M. 
Reșița). Petcu (F.C. Corvinul), Cer- 
ncscu șl Florean (Politehnica Iași) 
etc. Parcurgînd. insă, toate aceste 
nume, nu poate fi. in nici un fel, 
evitată întrebarea dacă promovarea 
lor este rezultatul unui proces fi
resc. al unei creșteri valorice co
respunzătoare a respectivului ju
cător sau este dictată de anumite 
împrejurări fortuite ? Sau dacă toți 
acești jucători foarte tineri au in 
panoplia lor armele necesare pen
tru a răspunde așa cum trebuie 
cerințelor fotbalului actual ? Sigur 
că multi dintre ei poartă în... ra
niță bastonul de viitor titular in 
Divizia A și, de ce nu. poate 
chiar in reprezentativele tării. Pro
blema care se pune este aceea a 
modului cum se lucrează cu Ră
cești jucători, cum li se vor în
druma pașii la „granița" dintre a- 
nonimat și consacrare. Numai o 
colaborare perfectă intre antreno
rul echipei de seniori și cel al for
mației do juniori poate duce la 
evitarea unor eșecuri dezarmante 
pentru jucătorii în cauză.

Așadar, în toamna lui ’76. 11 ju
niori au reușit să joace în echi
pele divizionare A. Unii mai mult, 
alții mai puțin. 11 din totalul celor 
418 ciți au fost rulați de echipele 
din D.ivizia națională de juniori. 
Să sperăm că sezonul de primăvară 
va confirma aceste 11 „salturi” și, 
in același timp, va mări numărul 
juniorilor debutanțl pe prima sce
nă a fotbalului nostru.

(F. C. Constanța), Nicșa 
Corvinul), Agachl (S.C. Ba- 
Ciobanu, Gcolgău, Bălută și 

(Universitatea Craiova), 
de

Laurențlu DUMITRESCU

• LA BUDAPESTA, CONSFĂTUI
RE CU ARBITRII DIN TARILE SO
CIALISTE. în aceste zile se desfă
șoară, la Budapesta, o consfătuire a 
arbitrilor din țările socialiste. Din 
țara noastră participă A. Rădulescu 
și N. Lăzărescu, membri ai Colegiu
lui central, și arbitrii din lotul 
F.I.F.A. C. Dinulescu, F. Coloși, N. 
Rainea, O. Anderco. C. Ghiță și C. 
Bărbulescu.
• DEZBATEREA PROBLEMELOR 

EȘALONULUI COPII-JUNIORI. Si 
în iarna acestui an, F.R.F. va or
ganiza o consfătuire cu antrenorii 
din centrele de copii și juniori. Cu 
acest prilej vor fi dezbătute, din nou, 
principalele probleme ale eșalonului, 
căutîndu-se soluții adecvate în ve
derea îmbunătățirii activității pepi
nierelor fotbalului. La consfătuire — 
programată pentru data de 21 februa
rie —- vor participa și conducătorii 
secțiilor de fotbal care au centre de 
copii și juniori.
• EXAMENELE ARBITRILOR PEN

TRU categoria i. în a doua ju
mătate a lunii ianuarie, vor avea loc 
examenele arbitrilor pentru obține
rea categoriei I. La Sibiu (15 ianua
rie) pentru arbitrii din județele Alba, 
Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, 
Covasna. Harghita, Maramureș, Satu 
Mare, Mureș, Sălaj și Sibiu. La 
Craiova (22 ianuarie) pentru arbitrii 
din județele Arad, Argeș, Caraș-Se- 
verin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehe
dinți, Olt, Timiș și Vîlcea. La Bacău 
(29 ianuarie) pentru arbitrii din ju
dețele Bacău, Botoșani, Brăila, Bu
zău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, 
vaslui și vrancea.

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARĂ PRO- 
NOEXPRES A NOULUI AN DIN 

9 IANUARIE 1977
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 2.565.435 LEI.
FAZA I : Extragerea I : 4 39

28 11 ; Extragerea a Il-a : 45
27 33 31 ; Extragerea a III-a :
3 40 22 2 ; Extragerea a IV-a : 
9 21 1 40.

FAZA A
V-a : 43 34 
a Vl-a : 39 
rea a VII-a : 36 39 16 7 37 ; Extra
gerea a VIII-a : 11 40 15 45 24 ; 
Extragerea a IX-a : 29 36 3 11 13.

FAZA A III-A :
X-a : 3 22 44 7 28.

21
-10
25
42

II-A : Extragerea _
16 10 41 ; Extragerea

27 24 12 21 ; Extrage-
a

Extragerea a

REZULTATELE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 9 IANUARIE 1977
i.

II.
Iii. ____
iv. Milan
V. Napoli

VI. Perugia — Fiorentina 
VII. Roma — Sampdoria 

VIII. Torino — Lazio
IX. Ascoli — Monza
X. Brescia — Taranto

XI. Catania — Avellino 
XU. Lecce — Novara 

xm. Rimini — Palermo
Fond da dștlgurt j M4.065

Bologna — Internazionale 
Catanzaro — Foggia 
Genoa — cesena

Verona 
Juventus

a
1 î x
2 

X1 
X

1
1
1 
I 
*



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
TURNEUL 

DE LA
DE HANDBAL 
BUDAPESTA

Ungariei ' a Început

PLOCK, 9 (prin telex). Du
minică după-amiază a fost inau
gurată. în orașul polonez Plock, 
cea de-a Vil-a ediție a campiona
tului mondial universitar de hand
bal masculin. Orașul în care ne 
aflăm este situat la aproximativ 
100 km de Varșovia și va găzdui 
primele două etape ale disputelor 
din grupa A. Apoi, cele 5 formații 
se vor deplasa la Bialystok pen
tru a continua întrecerile din pre
liminarii.

înainte de a pleca la Plock am 
petrecut cîteva ore la Tarnow în 
compania sportivilor noștri. După 
cum se știe, în acest oraș se vor 
disputa jocurile grupei B (Româ
nia, Japonia, Tunisia, Belgia și 
Polonia). în Sala sporturilor din 
localitate, handbaliștii români se 
antrenau asiduu sub supraveghe
rea antrenorilor emeriti Nicolae 
Nedef si Eugen Trofin. Ni s-a re
latat că după turneul din R. D. 
Germană au apărut unele dificul
tăți. Astfel, Constantin Tudosie s-a 
accidentat din nou și nu va mai 
fi utilizat în acest turneu, Mircea 
Grabovschi nu s-a refăcut după

I

în primele meciuri cTîn cadrul 
celei de a VIl-a ediții a cam
pionatului mondial universitar, 
disputate la Plock, s-au înregis
trat următoarele rezultate : Iu
goslavia — Algeria 36—12 
(17—5) ; U.R.S.S. — Ungaria 
29—21 (15—10).

tarul Ștefan Orban deține o for
mă foarte bună și că Radu Voina, 
Mihai Mironiuc si Cezar Drăgăniță 
manifestă o excelentă poftă de joc, 
o vie dorință de a-și încununa 
participarea la C.M. universitar cu 
o performanță de prim rang.

Cîteva cuvinte și despre cele
lalte competitoare. în grupa A, 
formația U.R.S.S., principala pre
tendentă la calificarea în „finala 
mare“. este alcătuită din handba- 
liști cu vastă experiență competi- 
țională, de mai multe ori selec
ționați în echipa națională (Ciga- 
riov, Belov s«a.). Redutabile sînt 
și echipele Iugoslaviei (cu Zorko, 
Pavicevici și Fejzula) și Ungariei.

Desigur, apele nu se vor lim
pezi pînă cînd nu se vor desfă
șura derbyurile seriilor (U.R.S.S. 
— Iugoslavia — în grupa A, Ro
mânia — Polonia — în grupa B). 
Abia atunci vom ști cine va ră- 
mîne în ultima fază a luptei pen
tru cîștigarea titlului mondial.

în fine, să notăm că luni (n.r. 
astăzi) vor începe și jocurile din 
grupa noastră, de la Tarnow, și 
că marți echipa României va în- 
tîlni formația Japoniei.

Horia ALEXANDRESCU

în capitala 
un turneu masculin de handbal la 
care ia parte și formația H.C. 
Minaur Baia Mare. în prima zi a 
întrecerii, handbaliștii băimăreni 
au întîlnit campioana țării gazdă, 
echipa Spartakus Budapesta. La 
capătul unui meci de un foarte 
bun nivel tehnic, echipa română 
a cîștigat cu 28—26 (16—13). Cele 
mai multe puncte pentru H.C. 
Minaur Bala Mare le-a înscris 
Avramescu — 9. Tot în prima zi, 
Elektromos Budapesta a învins 
selecționata Austriei cu 25—20 
(10-11).

Etapa a doua a programat două 
partide încheiate cu 
rezultate : Elektromos
— H.C. Minaur Baia 
(12—14), selecționata 
Spartakus Budapesta 28—26 (13 — 
13), primul loc în clasament fiind 
ocupat de Elektromos Budapesta, 
singura echipă neînvinsă.

nia 101—75 (47—39). în clasament, 
după 3 etape, conduce selecționata 
secundă a Cehoslovaciei — 6 p, 
urmată de echipele României și 
Poloniei — 5 p, Cehoslovaciei (A) 
și Bulgariei — 4 p și R.D. Ger
mane — 3 p.

ECHIPA DE HANDBAL 
STEAUA IN R. F. GERMANIA

Echipa de handbal Steaua Bucu
rești, aflată în turneu în R.F. Ger
mania, a susținut un meci amical 
la Steinheim în compania forma
ției SKV Oberstenfeld, care acti
vează în prima divizie a campio
natului vest-german. Hadbaliștii 
români au obținut victoria cu sco
rul de 24—17.

în semifinalele

Cupelor europene

următoarele
Budapesta 

Mare 25—22 
Austriei —

„CUPA ELIBERĂRII 
ORAȘULUI VARȘOVIA” 

LA BASCHET

TINERII BASCHETBALIȘTI
ÎNVINGĂTORI IN 
CEHOSLOVACIA

în cadrul turneului internațional 
de baschet pentru juniori, care se 
desfășoară in localitatea cehoslova
că Jesenice, selecționata României- 
a învins cu 80—68 (44—37) prima 
reprezentativă a Cehoslovaciei. în 
celelalte două partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Bulgaria — R.D. Germană 101—70 
(52—34) ; Cehoslovacia (B) — Polo-

în ziua a treia a competiției de 
baschet „Cupa eliberării orașului 
Varșovia", selecționata de tineret 
a Bucureștiului a întîlnit echipa 
orașului Moscova. La capătul unui 
joc echilibrat, baschetbaliștii sovie
tici au obținut victoria la limită, 
cu scorul de 82—80 (47—41). Din 
nou cel mai bun jucător al for
mației române a fost Marian Bra- 
boveanu (28 de puncte). Alte re
zultate : Praga — Budapesta 76—68 
(38—42) ; Varșovia II — Varșovia I 
97—83 (54—43).

în turneul feminin, care se des
fășoară la Cracovia, echipa locală 
AZS a întrecut cu 79—78 (53^8) 
formația cehoslovacă Slavia Kosice.

REPREZENTANTELE NOASTRE,
A

# In clasamentul mondial : 9 pugiliști români 9 S. Cuțov și 
M. Simon - fruntași pe continent 9 Absentăm la categoriile 

semimuscă și cocoș

accidentul suferit anterior, iar 
Alexandru Folker și Ion Tase au 
evoluat slab, departe de potenția
lul cunoscut. Eugen Trofin ne de
clara, însă, că : „în pofida acestei 
situații, sperăm într-o comportare 
bună. Speranțele noastre se leagă 
îndeosebi de faptul că o dată cu 
primul joc echipa se mobilizează 
și aruncă in luptă toate cunoștin
țele, întreaga putere. Avem, de
sigur, o misiune dificilă. In pri
mul rind. pentru că vom juca pa
tru meciuri in patru zile, ziua 
noastră liberă fiind programată 
la... începutul competiției, iar cea 
a echipei Poloniei în ajunul me
ciului cu noi. Chiar dacă meciu
rile cu Japonia, Tunisia și Belgia 
sînt socotite — aparent — ușoare, 
ele ne vor 
noscut fiind 
luptă să se 
celor buni, 
patra zi de 
nia, echipă 
componența
pici", printre care și Gmyrek, Brzo
zowski. Rozmiarek, echipă care 
beneficiază in plus de avantajul 
de a juca acasă, publicul — după 
cum se știe — devenind în astfel 
de situații un aliat prețios. Dar, 
campion este acela care știe să 
învingă în orice situație, să izbîn- 
dească acolo unde pare că este 
imposibil. Si noi, așa cum spu
neam, sperăm să fim din nou la 
înălțime".

Să adăugăm, ca o veste bună, 
culeasă din tabăra noastră, că por-

solicita din plin, cu- 
faptul că toată lumea 
afirme în compania 

Apoi, va urma, în a 
joc, partida cu Polo- 
redutabilă, avînd în 
sa o serie de „olim-

la volei
Sîmbătă și duminică cele 

formații românești de volei 
jate in cupele europene au 
nut, in deplasare, partidele tur din 
cadrul fazei semifinale a competi
țiilor continentale. Intilnind echipe 
valoroase, reprezentantele voleiului 
nostru au înregistrat rezultate ne
gative, speranța calificării in tur
neele finale răminind să fie con
firmată sau infirmată de rezulta
tele pe care formațiile românești 
le vor obține în meciurile retur, 
programate la sfirșitul acestei săp- 
tămîni in Capitală.

VARȘOVIA (prin telex). — Par- 
s-a desfășurat în sala clubu- 
Plomien din Sosnowîec, în 
a peste 2 000 de spectatori, 
loc la o dispută dîrză în cea 
mare parte a timpului. în

patru 
anga- 
susți-

tida 
lui 
fața 
dînd 
mai 
primul set ambele echipe au evo
luat încordat, într-un climat de 
explicabilă tensiune. Spre final, 
voleibaliștii de la Steaua au comis 
unele erori de care lidera campio
natului polonez — în care evoluau 
olimpicii Sadalski, Bosek și Gaw- 
lowski — a profitat, adjudecîn- 
du-și setul. în cel de-al doilea 
gazdele au evoluat șl mai bine și 
și-au mărit avantajul, dat fiind 
faptul că nici blocajul stelist nu 
a mai opus o rezistență la nivelul 
posibilităților. în setul al treilea 
însă echipa lui Aurel Drăgan și-a 
construit cu mai multă atenție

PROGRAMUL JUCĂTOARELOR FRUNTAȘE
DE TENIS

Maria Alexandru la ,,Top 12“ (Sarajevo)

ÎNVINSE ÎN PARTIDELE TUR

Ca Ia fiecare început de an nou, 
Comisia specială de box a Asocia
ției internaționale a presei sportive 
(compusă din Sven Ekstrom — 
Suedia, Jerzy Zmarzlik — Polonia, 
Gilnther Kurtz — R.D.G., Ilmo Lou- 
nasheim — Finlanda, Paul Ochialbi 
— România și Claus Mittenzwei — 
R.F.G.) a dat publicității tradițio
nalele clasamente mondiale și eu
ropene ale pugiliștilor amatori.

Parcurgerea acestor ierarhii pe 
1976 demonstrează, de la prima ve
dere, că boxul româneso și-a păs
trat pozițiile fruntașe, ocupînd, în 
ansamblu, locul 3 pe continent și 
locul 5 în lume. Este, de aseme
nea, de notat că doi boxeri români 
(Simion Cuțov și 
domină categoriile 
miușoară și grea) 
portant ni se pare 
tivii noștri își găsesc locul printre 
cei mai buni 
goriilor, ceea 
rea generală 
românești.

Sîntem datori, 
să semnalăm că 
lipsim la două 
muscă și cocoș, 
pean la aceeași 
(ceea ce devine 
nai de alarmă).

în clasamentul mondial, pugiliș- 
tii români figurează de două ori 
pe locul 2, o dată pe locul 4, de 
două ori pe locul 5, o dată pe locul 
6 și de trei ori pe locul 9. De 
asemenea, în ierarhia continentală : 
de două ori pe locul 1, cîte o dată 
pe locurile 2 și 3, de cinci ori pe 
locul 4 și, în sfîrșit, o dată pe 
locul 5.

Cumularea punctelor individuale 
duce la clasificări pe echipe, sem
nificative ele însele. în frunte, în 
lume, foarte apropiate ca valoare, 
se situează școlile transoceanice 
din S.U.A. și Cuba, talonate de 4

puternice formații europene : 
U.R.S.S., Polonia, România și R.D. 
Germană. Dacă adăugăm și Iugo
slavia (locul 7) și Bulgaria (locul 
10), vom constata că reculul eu
ropean nu este chiar atît de grav 
pe cit părea să-1 semnaleze rezul-

tatele turneului olimpic (aceleași 
care au influențat hotărîtor clasa
mentele de care vorbim).

Ierarhiile europene mențin în 
frunte, cu valori apropiate, trei 
echipe : U.R.S.S., Polonia și Româ
nia, regăsite în mod tradițional „pe 
podium", dar trebuie să subliniem 
ascensiunea boxerilor din R.D. Ger
mană și un oarecare regres al ce
lor din Ungaria.

în 
ce 
a

Mircea Simon) 
respective (se

in Europa. Im- 
faptul că spor-

majoritatea cate- 
subliniază valoa- 
școlij pugilistice

în același timp, 
pe plan mondial 
categorii : semi- 

iar pe plan euro- 
categorie cocoș 

un adevărat sem-
■:

PE ȚARI: 1. U.R.S.S. 47,5 p,
R.D. Germană 32 p, 5. Bul-

CLASAMENTUL EUROPEAN
2. Polonia 40 p, 3. ROMANIA 38 p, 4. . ,
garia 18,5 p, 6. Iugoslavia 17 p, 7. Ungaria 13 p, 8. R.F. Germania 
8,5 p, 9. Anglia 7,5 p, 10. Irlanda 3 p.

CLASAMENTUL MONDIAL PE TARI : 1. S.U.A. 86 p, 2. Cuba 
84 p, 3. U.R.S.S. 71 p, 4. Polonia 52 p, 5. ROMANIA 48 p, 6. R.D. 
Germană 46 p, 7. Iugoslavia 26 p, 8—9 R.P.D. Coreeană și Vene
zuela cîte 24 p, 10. Bulgaria 22 p.

CLASAMENTUL EUROPEAN CLASAMENTUL MONDIAL

atacurile, a acoperit mal judicios 
terenul (dublînd eficace acțiunile 
ofensive) și a cîștigat la o diferen
ță care a făcut să amuțească tri
bunele, pînă atunci vulcanice. 
Steaua a început bine și setul al 
patrulea, conducînd cu 2—0, dar 
iluzia cîștigării unui nou set avea 
să se destrame curînd, întrucît 
bucureștenii au început să greșeas
că des. Deși a pierdut întilnirea, 
cu 3—1 (11, 5, —8, 7) spe
cialiștii prezenți la întâlnire 
consideră, că setul obținut la Sosno- 
wiec de către Steaua va cîntări 
greu în balanța calificării pentru 
turneul final al „Cupei cupelor". 
Din formația bucureșteană s-au re
marcat Macavei (cel mai bun), 
Manole și, parțial. Pop. ■ (H. A.)

BERLIN (prin telex). 1 500 de 
spectatori au asistat la partida din
tre campioanele R. D. Germane și 
României, în cadrul semifinalelor 
Cupei campionilor europeni la 
feminin, partidă desfășurată în sala 
de sport din Schwerin și înche
iată cu o victorie rapidă a for
mației locale Traktor, care a dis
pus de Dinamo București cu 3—0 
(4, 13, 9) în numai 51 de minute. 
Primul set nu a durat decît 11 
minute, jucătoarele de la Traktor 
Schwerin manifestând o netă su
perioritate. în cel de al doilea,

Tinerele voleibaliste din
■îtf penultima etapă a turneului 

internațional de volei pentru echi
pe de tineret, care se desfășoară 
la Sofia, reprezentativa feminină 
a României a obținut un frumos

însă, bucureștencele au evoluat mai 
bine șl au menținut scorul strîns 
pînă în finalul care a revenit to
tuși gazdelor la limită. In cel de 
al treilea gazdele au forțat, sto- 
pînd încercarea de revenire a oas- 
petelor și au obținut astfel victo
ria în trei seturi, victorie care le 
dă speranțe în calificare, după jo
cul care va avea loc la sfirșitul 
săptămînii la București.

La Leipzig, în cadrul Cupei 
campionilor europeni la băieți, 
voleibaliștii de la S.C. Leipzig au 
obținut, la rîndul lor. o prețioasă 
victorie cu 3—0 (12, 14, 13) în fața 
echipei Dinamo București, în urma 
unui joc aprig disputat de la un 
capăt la celălalt. Meciul retur 
poate aduce însă calificarea volei
baliștilor români în turneul final 
al competiției.

La Sofia, in cadrul Cupei cupe
lor la feminin, vicecampioana tă
rii noastre, Rapid București, a fost 
întrecută de Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname cu 3—0 (7. 12, 9).

Prin urmare, toate cele 4 for
mații românești au părăsit terenul 
învinse în partidele tur. trebuind 
să facă tot posibilul în meciurile 
retur pentru a realiza rezultate 
mai bune decît adversarele lor, 
obținînd calificarea in turneele fi
nale ale competițiilor.

nou învingătoare ia Sofia
succes, întrecînd cu 3—1 <—12, 14, 
8, 7) pe cea a Bulgariei. în tur
neul masculin: România — Bul
garia 1—3 (9, —8, —13, —11).

PE PÎRTIILE DE

JUANTORENA
IN CURSE

NU VA ALERGA
DE 1500 m
(Ager preș).HAVANA, 9

cadrul unui Interviu, dublul cam
pion olimpic în probele de 400 și 
800 m, atletul cubanez Alberto 
Juantorena a declarat că a renun
țat la ideea ca în viitor să par
ticipe Ia proba de 1 500 m. în con
tinuare, Juantorena a arătat că în 
prezent singurul atlet care-i poate 
corecta recordul mondial in proba 
de 800 m (1:43,50) este kenyanul 
Mike Boit, pe care-1 apreciază ca 
un excepțional semifondist.

SEMIMUSCA
1. Gedo (Ungaria)
2. Tkacenko
3. Sredmcki
Pe locul 4
MUSCĂ
1. Blazynski
2. Torosian __ _____
3. Kostadinov (Bulgaria)
Pe locul 5 — Gruescu (România)
COCOȘ
1. Rîbakov (U.R.S.S.)
2. Cowdeîl (Anglia)
3. Forster (R.D.G.)
PANA
1. Nowakowski (R.D.G.)
2. Kosedowski (iPo!on>ia)
3. Ristici (Iugoslavia)
Pe locul 4 — Ci'ochinâ (România)
SEMIUȘOARĂ
1. S. Cuțov (ROMÂNIA)
2. Solomin (U.R.S.S.)
3. Botos (Ungaria)
UȘOARA
1. Beyer (R.D.G.)
2. Kolev (Bulgaria)
3. Szczerba (Polonia)
Pe locul 4 — C. Cuțov (România)
SEMIMIJLOC»E
1. Bachfeid (R.D.G.)
2. Skricek (R.F.G.)
3. Raci’kov (U.R.S.S.)
MIJLOCIE MICA
1. Rybickl (Polonia)
2. Savcenko (U.R.S.S.)
3. Kacear 
Pe locul
MIJLOCIE
1. Riîșkrev
2. Nâstac .
3. Wiittenburg (R.D.G.)
SEMIGREA
1. Klimanov (U.R.S.S.)
2. Gortat (Polonia)
3. Dafinoiu (ROMÂNIA)
GREA
1. Simon (ROMÂNIA)
2. Vîsoțki (U.R.S.S.)
3. B'iegalskil (Polonia)

(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
— Cozma ORo mânia)

(iPo-lomla)
(U.R.S.S.)

(lugoslavla)
4 — D'idea (România)

(a.R.s.s.) 
(ROMANIA)

SEMIMUSCA
1. Hernandez (Cuba)
2. Li Van Uk (R.P.D. Coreeană)
3. Pooltarat (Thailanda) 
MUSCA
1. Randolph (S.U.A.)
2. Duvalon (Cuba)
3. Torosi’an (U.R.S.S.)
Pe locul 9 ~
COCOS
1. Ciu En
2. Mooney
3. Ribakov 
pana
1. Her rara .____,
2. Nowakowski (R.D.GJ
3. Armstrong (S.U.A.)
Pe locul 9 — Ciochină (România)
SEMIUȘOARĂ
1. Davis (S.U.A.)
2. S. Cuțov (ROMANIA)
3. Solomin (U.R.S.S.)
UȘOARA
1. Leonard (S.U.A.)
2. Aidoma (Cuba)
3. Beyer (R.D.G.)
Pe locul 6 — C. Cuțov (România)SEMIMIJLOCIE '
1. Bachfeid (R.D.G.)
2. Gamorro (Venezuela:)
3. Jackson (S.U.A.)
MIJLOCIE MICA
1. Rybickl (Polonia)
2. Savcenko (U.R.S.S.)
3. Kacear (Iugoslavia)
Pe locul 9 — Dldoa (România)
MIJLOCIE
1. M. Spinks (S.U.A.)
2. Rîskiev (U.R.S.S.)
3. Martinez (Cuba)
Pe locul 4 — Năstaa (România)
SEMIGREA
1. L Spinks (S.OA)
2. Soria (Cuba)
3. Klimanov (U.R.S.S.)
Pe focul 5 — Dafinoiu (România) 
GREA
1. Stevenson (Cuba)
2. Simon (ROMANIA)
3. Visoțkl (U.R.S.S.)

— Gruescu (România)

Zo (R.P.D. Coreeană) 
(S.U.A.) /
(U.R.S.S.)

(Cuba)

ATLEȚII SOVIETICI

CONCUREAZĂ IN S.U.A
LOS ANGELES, 9 (Agerpres). — 

Un lot de atleți sovietici, în frunte 
cu sprinterul Valeri Borzov șl 
campionul de triplu salt Viktor 
Saneev, vor evolua în cadrul mai 
multor concursuri ce vor avea loc 
în S.U.A. Primul concurs este pro
gramat la 15 ianuarie la Los An
geles. Atleții sovietici urmează să 
mai participe la concursuri laSan 
Francisco (21 ianuarie), Portland 
(26 ianuarie), Oregon (29 ianuarie) 
și alte orașe.

SCHI
Jucătoarele noastre de tenis de 

masă Maria Alexandru. Liana Mi- 
huț. Eva Ferenczi și altele se pre
gătesc în prezent sub conducerea 
antrenoarei federale Ella Constan- 
tinescu în vederea participării la 
campionatele internaționale ale
Cehoslovaciei (Bratislava, 28—30
ianuarie). F.R.T.M. va organiza 
la Ploiești (19—20 februarie)
turneul celor mai buni 12 jucători 
(băieți și fete), din țara noastră, 
urmînd ca la 25 februarie Maria 
Alexandru să evolueze la „Top 12", 
turneul celor mai buni 12 jucători 
din Europa, programat în orașul 
iugoslav Sarajevo. Jocurile balca
nice de tenis de masă vor avea loc 
anul acesta la Brașov, între 7 și 
9 octombrie.

★
SF. GHEORGHE, 9 (prin telefon). 

Duminică a luat sfîrșit campiona
tul de calificare pentru echipe de 
juniori la tenis de masă. Clasa
mentele finale arată astfel : băieți
— 1. Metalurgistul Cugir, antrenor 
N. Dornic, 5 p. (14—11), 2. Voința 
Satu Mare, antrenor E. Terebesi, 
5 p (14—13), ambele calificate, 3. 
Șc. sp. Bistrița 4 p (12—14), 4. Co
merțul Brăila 4 p (12—14) ; fete
— 1. C.S.M. Iași, antrenor G. Si- 
mionescu, 6 p (15—8), 2. Comerțul 
Tg. Mureș, antrenor Al. Verzar, 5 p 
(10—12), ambele calificate, 3. Șc. 
sp. Pitești 4 p (13—13), 4. Gloria 
Buzău 3p (6—15).

Dintre junioarele participante la 
întrecere s-au remarcat Daniela 
Dumitrescu (Pitești), Irina Humu- 
lescu, Mariana Herebceanu (Iași), 
Olga Nemeș, Judith Borbely (Tg. 
Mureș) și Mihaela Mihai (Buzău), 
iar dintre juniori G. Malkodi (Satu 
Mare), S. Lungu (Brăila) și D. 
Frîncu (Cugir).

Luni începe în aceeași sală cam
pionatul de calificare în Divizia A 
pe echipe de seniori — senioare. 
(Gh. B RIOT A — coresp.).

CONCURSUL DE BIATLON 
DE LA KAVGOLOVO

Proba de 10 km din cadrul con
cursului de biatlon de la Kavgo- 
lovo a revenit schiorului sovietic 
Aleksandr Tihonov, în 40:46,05, ur
mat de Roar Nillssen (Norvegia)
— 41:45,26 și Raimo Sepianen 
(Finlanda) — 42:06,46. Dintre par
ticipanta români, cel mai bun timp
— 44:58,96 l-a realizat Gheorghe 
Gîrniță.

Cursa masculină de fond Pe dis
tanta de 15 km a fost cîștigată 
de Serghei Saveliev r
în timp ce. în proba feminină, pe 
distanța de 5 km, a terminat în
vingătoare Galina Kulakova în 
17:28,63.

în 46:19,06,

ANNEMARIE PROELL-MOSER 
CIȘTIGA LA PFRONTEN

mat de doi compatrioți. Ernst 
VVinkler și Peter Wirnsberger, în 
timp ce locul 4 a fost ocupat de 
elvețianul Bernhard Russi. La sla
lom uriaș, victoria a revenit lui 
Klaus Heidegger (Austria), urmat 
de Heini Hemmi (Elveția) și Willy 
Frommelt (R.F.G.).

în

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI
Selecționata cluburilor din 

U.R.S.S. a obținut o nouă victorie 
în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Canada. Jucînd cu 
formația Winnipeg Jets, hocheiștii 
sovietici au terminat învingători 
cu 3—2 (1—0, 2—1, 0—1), prin go
lurile înscrise de Iakușev (2) și 
Balderis. Punctele 
au fost realizate 
și Barry Long.

formației-gazdă
de Bobby Hull

Praga a obținutEchipa orașului
cea de-a șaptea victorie consecu
tivă în cadrul turneului pe care-1 
efectuează în Canada. Evoluind 
la Sudbury (Ontario), în compania 
formației Universității din locali
tate, hocheiștii cehoslovaci au ter-

cu 6—5 (2-2,minat învingători 
3—2, 1—1).

In continuarea 
care-1 întreprinde 
pa Spartak Moscova a jucat la 
Kansas City cu o selecționată lo
cală. Partida s-a încheiat la ega
litate : 4—4 (2—2, 1—0, 1—2). Go
lurile formației sovietice au fost 
înscrise de Kostîlev (2), Korotkov 
și Belousov.

Localitatea vest-gcrmană Wald
kraiburg a găzduit întilnirea inter
națională amicală dintre echipa 
reprezentativă a Austriei și selec
ționata olimpică a R.F. Germania. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
6—4 (2—1, 1—1, 3—2) în favoarea 
hocheiștilor austrieci.

turneului 
în S.U.A.,

pe
echl-

„Cupa Mondială" a programat la 
Pfronten (R.F. Germania) o pro
bă feminină de coborîre. în care 
victoria a revenit sportivei aus
triece Annemarie Proll-Moser, ur
mată de Marie-Therese Nadig (El
veția) și Irene Epple (R.F. Ger
mania). în urma acestui succes, 
Annemarie Proll-Moser a trecut 
pe primul loc în clasamentul ge
neral individual al 
diale" cu 117 p, 
coechipiera sa 
satter-Totschnig, 
țiana Lise-Marie

ÎNTRECEREA de slalom special 
DE LA LA CLUSAZ

După o pauză de aproape o lună, campionatul vest-german se va relua, 
simbătă 15 ianuarie, cu prima etapă a returului. In imagine, o fază din 
meciul-tur dintre Bayern Miinchen și Rot-Weiss Essen (2—0). In dreapta 
imaginii, căpitanul echipei bavareze, Franz Beckenbauer. In scurta pauză 
de iarnă, echipele au susținut meciuri amicale, printre ultimele fiind cel 
dintre F.C. Saarbriicken și Slovan Bratislava, încheiat cu victoria oaspe

ților cu 1—0 (1—0).

DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

fragilul său avantaj. Au înscris : 
Grigoraș 5, Cariuc 3, Neprușcl 2, 
Bidiac 1 — pentru Confecția, 
nișei 8, Iagăru 2, Oancea 1 și 
lai 1 — pentru Rapid.

PROGRESUL — MUREȘUL 
MUREȘ 10—10. Meci de o 
dîrzenie, desfășurat în permanență 
sub semnul echilibrului. Au mar
cat : Ionescu 3, Gheorghe 3, Ma- 
miaca 
pentru 
Dorgo 
pentru

2, Ciobanu 
Progresul.
2, Buta 1 
Mureșul.

1 și Mioc 1 — 
Șoș 4, Dudaș 2, 
și Frîncu 1

UNIVERSITATEA IAȘI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
14—18. Au marcat : Aruști 6, Sta- 
matin 4. Crefelcanu 3 și Humel- 
nicu 1 — pentru Iași. Peța 6, Da
mian 4, Tkaciuc 3, Iacob 2, Filip 
1, Persa 1 și Cartaș 1 — pentru 
Cluj-Napoca.

TEXTILA BUHUȘI — I.E.F.S. 
7—11. Au înscris : Munteanu 3, 
Vieru 2, Asevoaia 1 și Petru 1 — 
pentru Textila, Boși 5, 
Radu 1, Ionescu 1 și 
1 — pentru I.E.F.S.

Hobincu 3, 
G. Lăcustă

Cu toată opoziția apărătoarelor de la 
expedieze un șut puternic la poartă, 
mișoara — Progresul

Progresul, Terezia Popa a reușit să 
Fază din partida Universitatea Ti- 

Fotografii de D. NEAGU

UNIVERSITATEA
— UNIVERSITATEA
16—21. în repriza a 
timișorencelor a fost mai insistent,

BUCUREȘTI 
TIMIȘOARA 
doua, atacul

mai eficient, obligindu-le pe ad
versare să faulteze și — firește — 
să fie penalizate cu aruncări de 
la 7 m. în min. 42 scorul era net 
favorabil campioanelor : 17—10.
Au marcat : Arghir 10, Androna-

che 2. Răducanu 2, Caramalău 1 
și Rotaru 1 — pentru București, 
Litaș 6, Cojocaru 3. Marcov 3, 
Sbicovici 2, Ștefanovici 2. Petro- 
vii 2, Sasu 1, Vezelici 1 și Popa 1 
— pentru Timișoara.

„Cupei Mon- 
fiind urmată de 
Brigitte Haber- 

cu 104 p si elve- 
Morerod 95 p.

KLAMMER PE PRIMUL LOC 
LA GARMISCH /

deîn „Cupa Mondială", proba 
coborîre de la Garmisch Parten- 
kirchen, disputată pe o pîrtie în 
lungime de 3 320 m, a fost cîștigată 
de austriacul Franz Klammer, ur-

ATLETISM O Mexicanul Rodolfo Go
mez a ci ști got cursa de 8 km disputată 
la Mar del Plata,, în 21:45,7, urmat de 
Franco Fava (Italia) — 22:03,6, Peter 
Weicht (R.F.G.) — 22:1'5,4, Gary Ste
wart (Anglia) — 22:37,6. • Concursul 
de cros de la Madrid a revenit scoția
nului Jim Dingwall cronometrat pe 6,800 
km în 15:45,0, urmat de Laurence Relly 
(Scoția) 15:48,8.

BOX © Leon Spinks (cat, semigrea) 
și Howard Davis (cat. semiușoară), doi 
dintre cei 5 puglliștî americani care au 
cucerit medalii de aur la J.O. de la 
Montreal, își vor face debutul ca pro
fesioniști Ia 15 Ianuarie, la Las Vegas.

NATAȚIE 8 Proba de trambulină din 
apă 
fost 
Du-

cadrul concursului de sărituri în 
care se desfășoară la Las Palmas a 
cîștigată de sportiva sovietică Ana 
dina, cu 393,45 p, urmată de vest-ger
mana Renate Piotnaschke 390,95 p și 
de suedeza Susanne Wetteskog 359,20 p. 
Proba masculina s-a încheiat cu victoria 
lui Dieter Torr (R.F. Germania) 444,65 p, 
secundat de austriacul Ken Grober 438,35 
puncta.

PATINAJ • La Vilnius au continua! 
întrecerile campionatelor U.R.S.S. la pa
tinaj artistic. Proba individuală feminină 
a revenit Elenei Vodorezova (13 ani), bu 
184 p, urmată de Ludmila Bakonima 
169,66 p șl Marina Kulbițkai’a 167,72 p. 
In proba masculină, după executarea fi
gurilor obligatorii, conduce Vladimir Ko
valiov 45,88 p, secundat de Serghei Vol
kov 45,44 puncte.

ȘAH • In turneul de la Hastings, 
după 9 runde conduce Oleg Romanișin 
(U.R.S.S.) cu 6V2 P* urmat de Tarjan 
(S.U.A.) și Smîslov (U.R.S.S.) cu cite 
5 p, |n runda a 9-a, Romanișin l-o În
vins pe Tarjan.

Concursul din stațiunea La 
Clusaz (Franța) s-a încheiat cu o 
probă feminină de slalom special, 
cîștigată de Patricia Emonet 
(Franța). învingătoarea a fost cro
nometrată în cele două manșe cu 
timpul de 1:48,70, fiind urmată 
de vest-germana Pamela Bchr si 
austriaca Regina Sackl.

FONDIȘTII LA CASTELROTTO

La Castelrotto (Italia) se va 
desfășura cel de-al patrulea con
curs contînd pentru „Cupa Mon
dială" la schi-fond. La întreceri 
și-au anunțat participarea sportivi 
și sportive din 12 țări, printre ca
re Austria, Bulgaria, Finlanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia și 
S.U.A. în prima zi a competiției 
sînt programate probele de 30 km 
(masculin) si 5 km (feminin).

TENIS © Turneul de la Melbourne a 
fost cîștigat de Roscoe Tanner* care l-a 
învins în finală ou 6—3, 6—3, 6—3 pe 
Guiillermo Vilas. în ultimele două me
ciuri din sferturi'le de finală : Rosewall
— Edmondson 6—4, 7—6, 4—6, 6—4 ; 
Tanner — Dent 6—3, 6—4, 6—2 ; Iar în 
semifinale : Tanner — Rosewall 6—4,
3— 6, 6—4, 6—1, și Vilas — Alexander
6—4, 1—6, 6—3, 6—4, In sferturile de
finală la dublu bărbați : Pasarell, Van 
Dillen — Cachet, Dibley 3—6, 6—1,
9—7 ; Stewart, Hewitt — Ball, Warwick
4— 6, 6—1, 6—2 ; Dent, Alexander —
Riessen, Tanner 7—6, 7—5 ; Ashe, Roche
— Masters, Case 7—6, 5—7, (>—3. €) 
Chris Evert s-a calificat în semifinalele 
turneului de la Washiițighton, învingînd-o 
în „sferturi", cu 6—1, 6—2 pe Sue Bar
ker (Anglia). ® în sferturile de finală 
ale turneului pe teren acoperit de Ia 
Bremen : Fassbender — Probst 6—2, 
6—7, 6—2 : PiI ici — Savici 6—3, 6—1 ; 
Pinner — Spear 6—4, 7—5 ; Helga Mas- 
thoff — Monika Simmen 6—1, 6—7, 6—1; 
Anette Coe — Anne Sorensson 6—7, 6—3, 
6—3.

TENIS DE MASA • Competiția de la 
Thomaby (Anglia) a continuat cu probe
le individuale. La masculin, finala se 
va disputa între sportivul sovietic Stanis
lav Gomoșkov și englezul Desmond ~ 
glas. |n semifinale : Gomoșkov — 
Hilton (Anglia) 3—2 ; Douglas — 
toll Strokatov (U.R.S.S.) 3—0. In 
finalele probei feminine, campioana eu
ropeană JIU Hammersley (Anglia) a în- 
trecut-o cu 3—0 pe Tatiana Ferdman 
(U.R.S.S.), iar Carole Knight (Anglia) 
a dispus cu 3—0 de Martha Csik 
ga-rla).

Dou- 
John 
Ana- 
semi-

(Un-

CAMPIONATE • CUPE V 
tenham 1—0 ; Everton — Stoke 
2—0 ; Fulham — Swindon 3—3 ș 
Leeds — Norwich 5—2 ; Liverpool 
— Crystal Palace 0—0 ; Ipswich — 
Bristol City 4—1 ; Q.P. Rangers — 
Shrewsbury 2—1 j Wimbledon — 
Middlesbrough 0—0 ; Carlisle — 
Matlock 5—1.

ITALIA t DOUA MARI SURPRIZE
BOLOGNA, 9 (prin telex). — 

Etapa a 12-a a fost marcată de 
două mari surprize. Bologna a 
fost învinsă cu 5—1 pe teren pro
priu de Inter, iar Juventus a cîș
tigat la Napoli cu 2—0 I Torino, 
pe teren propriu, nu a realizat 
decît un scor egal: 3—3, cu Lazio. 
Iată rezultatele' complete și au
torii golurilor î Bologna — Inter 
1—5 (Muraro 2, Fedele 2 șl Ma
zzola pentru învingători, respectiv 
Clerici din 11 m) ; Milan — Ve
rona 0—0 ; Napoli — Juventus 
0—2 (Boninsegna și Sciera); Roma 
— Sampdoria 3—0 (Musiello, Di 
Bartolomei 2) ; Peruggia — Fio
rentina 0—0 ; Torino — Lazio 3—3 
(Sala, Zaccarelli, Salvadori, res
pectiv Garlaschelli 2, Martini) 5 
Catanzaro — Foggia 3—1 (Piraz- 
zini, Domeghini, Michesi, respec
tiv Improta), meciul s-a jucat la 
Reggio Calabria ; Genoa — Cesena 
4—1 (Basilico, Ghetti, Bruzzo 
respectiv de Ponti).

Primele clasate :
1. Torino
2. Juventus
3. Inter

4—5. Fiorentina și 
14 p, 6. Lazio 13 p, 7. 
p etc. în clasamentul 
conduce Graziani (Torino) cu 10 g.

TOTTENHAM ÎNVINSA IN 
CUPA ANGLIEI

Rezultate din turul 3 aj ;,Cupei 
Angliei" 5 Wolverhampton — Ro
therham 3—2 ; Blackpool — Der
by County 0—0 ; Cardiff — Tot-

S -_________ __ _ v____ v___ *_____ 8

golurilor: Bologna — Inter

10
10—16

11

11—14

12— 13
13— 14

14—1«
1’5

15—166

2,

12
12
12

VOLEI © In turneul feminin din 
ful polonez Sosnowîec : Akademlk 
fia — Slavia Praga 3—0 i Plomlen 
rtowiec — Ț.S.K. Berlin 3—1.

ora-
So- 

Sos-

16

In urma unei anchete organizată 
de revista „Kepes Sport" din Buda
pesta și la care au participat 24 
de redacții sportive de pe conti
nentul nostru, antrenorul reprezen
tativei de fotbal a Cehoslovaciei, 
Vaclav Jezek, a fost declarat drept 
cel mai bun antrenor al anului în 
Europa. într-o scurtă declarație 
făcută sus-amintitei reviste, Jezek 
a spus că în 1977 formația Ceho
slovaciei trebuie să atingă de trei 
ori forma maximă pentru a fi 
prezentă la C.M. din Argentina: 
la 30 martie (pentru meciul de la 
Cardiff cu Țara Galilor), la 21 sep
tembrie (cu Scoția, la Glasgow) 
și la 16 noiembrie (cu Țara Galilor, 
la Praga).

• Anul 1976 a marcat spectacu
loasa revenire în formă (și în e- 
chipa reprezentativă) a fundașului 
Karel Dobias (Spartak Trnava). El 
a fost declarat cel mai bun fot
balist al sezonului, în Cehoslovacia.

• • In preliminariile C.M (zona 
Africii) Tunis — Maroc 1—1 după 
prelungiri, șl 5—3 după executarea 
loviturilor de la 11 m.

21
21

9 3 0 24—6
1 1 18—7 _
4 2 18—9 16 
Napoli cite 
Peruggia 12 
golgeterilor

10
6

AGENDA SAPTAMINH
SCHI In „Cupa mondială", slalom (m), la Berchtesgaden (R.F.G.) 
BOX Turneu Internaționali, Ia Leningrad

HANDBAL Continuă C.M. universitar (m), la Plock, Bialystok, Tamow
și Varșovia (Polonia)

PATINAJ Continuă „Turneul celor 3 piste", 
VITEZA de Campiglio

TENIS Turnee, la Birmingham (S.U.A.), 
Auckland (Noua Zeelandă)

FOTBAL Tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală aie 
cupelor europene, la Zurich

SCHI In „Cupa mondială", coborîre (f), la Garmisch Partenkir- 
chen (R.F.G.)

HANDBAL Cupa ,,Mării| Baltice" la Rostock, Wismar și Schwerin 
(R.D.G.)

BASCHET Sferturi de finală în cupele europene (m, f)
SCHI In „Cupa Europei", coborîre și slalom uriaș (f), la Les 

deux Alpes (Franța)
Concurs de sărituri, ia Bakurîani (U.R.S.S.)

RUGBY ..Turneu) celor 5 națiuni" : țara Galilor —Irlanda, la Car
diff șl Anglia — Scoția la Londra.

SCHI In „Cupa mondială, coborîre și slalom (m), Ia Kitzbuhel ; 
in „Cupa Europei", (m), coborîre, la Villars sur Allon (El
veția)

TENIS Cupa Europel_ „Indoor" pe echipe (țarul 1)
SCHI Concurs de sărituri, la Sapporo (Japonia)

la Innsbruck șl Madonna 

Adelaide (Australia) șl
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