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Educația fizică constituie veriga fundamentală a mișcării sportive, o compo
nentă inseparabilă a educației comuniste care are drept scop asigurarea dezvoltării 
calităților fizice, morale și de voință ale tineretului, menținerea sănătății poporului, 
formarea și perfecționarea deprinderilor de a practica sistematic exercițiile fizice și 
sportul în vederea sporirii capacității de muncă și creație, dezvoltării multilaterale a 
personalității umane.

Educația fizică trebuie să aibă caracter permanent și să cuprindă în mod diferen
țiat întregul tineret din unitățile preșcolare, școlare, universitare, militare și alte cate
gorii de oameni ai muncii de la orașe și sate.

(Din Programul privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe 
perioada 1976-1980 și pregătirea sportivilor români în vederea partici
pării la Jocurile Olimpice din 1980)
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STEAUA - DINAMO, UN MECI DE MARE ATRACȚIE
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MÎINE, UN NOU DERBY
CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU DEZVOLTAREA

Șl PE MICILE ECRANE

NADIA COMĂNECI, I 
PE PRIMUL LOC ÎN LUME |

AL DIVIZIEI NA ȚIONALE DE HOCHEI
ACTIVITATII DE EDUCAȚIE FIZICA?

5

In cadrul unei anchete organiza
te de televiziunea poloneză, Nadia 
Comăneci, triplă campioană olim
pică la J. O. de la Montreal, a fost 
desemnată drept cel mai popular 
sportiv al anului 1976 pe micile 
ecrane. Au răspuns la această an
chetă studiouri de televiziune din 
19 țări europene. Iată cum arată 
clasamentul : 1. NADIA COMĂ
NECI 63 p ; 2. Kornelia Ender 39 
p ; 3. Lasse Viren 28 p ; 4. Roși 
Mittermaier 19 p ; 5. Irena Sze
winska 16 p.

I 
I
I
I 
I

Nu încape nici o îndoială că 
amatorii de sport din Capitală au 
simțit „pulsul" 
mate ediții a 
ziei naționalei 
la patinoar în 
mai mare, chiar și la partidele ca
re altădată aveau drept martori 
doar... tribunele goale.

Ieri, cîteva mii de bucureșteni 
s-au grăbit să fie prezenți chiar 
de la primul meci al cuplajului 
(Dinamo — Dunărea) și. sincer 
vorbind, nu au avut ce regreta. 
Aceasta, deoarece atît partida din 
deschidere, cît și meciul vedetă 
(Steaua — Sport Club M. Ciuc) au 
fost dinamice și atractive prin a- 
bundența fazelor de poartă și a 
momentelor de „suspense".

acestei atit de ani- 
campionatului Divi- 
A la hochei, venind 
număr din ce în ce

] ASTĂZI, CONSTATĂRI Șl ORIENTĂRI 
_I PENTRU UNITĂȚILE ~~DE PREȘCOLARI

sportive pinâde dezvoltare a mișcării
recent aprobat de Comitetul Politic 

al C.C. al P.C.R., înscrie, printre cele 
obiective ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA

desigur in mod diferențiat,

care își propune să reflecteProgramul 
în 1980, 
Executiv 

mai Importante
A ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ, VERIGA FUNDA
MENTALĂ A SPORTULUI NOSTRU, COMPONENTA 
INSEPARABILA A EDUCAȚIEI COMUNISTE. 

Tocmai de aceea educația 
că o continuă dezvoltare, să

fizică trebuie să cunoas- 
capete un caracter per-

manent și să cuprindă, 
întregul tineret.

ANCHETA NOASTRĂ,
preocupările și realizările obținute în acest domeniu,
precum și opiniile unui m«re număr de specialiști, 
sugestiile și observațiile acestora, începe cu un amplu 
sondaj în unitățile de preșcolari din Capitală și din 
mai multe județe și va continua cu investigații în 
unitățile școlare, universitare, economice etc.

INIȚIATIVELE FRUMOASE NU LIPSESC
fizice

PRIMELE STARTURI 
INTERNAȚIONALE | 
ALE ATLEȚILOR |

DINAMO - DUNĂREA GALAȚI
3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Primii atleți care vor, lua star
tul în noul sezon sînt alergătorii 
Nieolae Onescu, Gheorghe Buru
iană, Gheorghe Neamțu și Toma 
Bănișor. Ei vor participa la tradi
ționalul cros „Ivailo", programat 
duminică, 16 ianuarie, în orașul 
bulgar Tirnovo.

„CUPA 30 DECEMBRIE",
LA SAH

f

Duminică s-a încheiat, în sala 
clubului I.T.B. din Capitală, un 
interesant turneu de șah dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie". Victoria i-a 
revenit _ tânărului maestru argenti
nian Ricardo Szmetan (student în 
tara noastră, la Universitatea din 
Cluj-Napoca) care a totalizat 9'h 
puncte din 11 posibile (+3=3). El 
l-a devansat cu l‘/2 P pe Paric Ște- 
fanov, clasat al doilea. Urmează în 
clasament : Lucian Rădulescu, Cor
nel Dumitrașcu, Nieolae Dăneț și 
Dan Bondoc, cu cîte 7 puncte.

O partidă în care 56 din cele 60 
de minute ale jocului victoria a 
stat sub semnul incertitudinii, di- 
namoviștii fiind în situația de a 
se considera cîștigători doar în fi
nal, cînd — mai întîi Costea și 
apoi Tureanu — au făcut ca sco
rul să se ridice de la 1—0 la 3—0. 
Dar ce s-a întîmplat pînă atunci ?

Gălățenii, avîndu-1 în poartă pe 
Vasile Morar (despre care aflăm 
că a lipsit duminică din motive de 
boală, avînd și certificat medical) 
au reușit să reziste presiunii me
todice și consistente a dinamoviș- 
tilor. Morar a făcut o partidă de 
zile mari, ridicînd adesea publicul 
in picioare prin intervențiile sale 
inspirate și spectaculoase. Pe mă
sură ce momentele se scurgeau si 
tabela de marcaj continua să ră
mână imaculată, nervozitatea bucu- 
reștenilor creștea, scoțînd — ine
vitabil — în evidență carențele lor 
de ordin fizic și tactic, remarcate 
dealtfel, și cu o zi înainte la me
ciul cu Sport Club M. Ciuc. Din a- 
ceste motive, cu toate că nu aveau, 
practic, în față, decît un... portar, 
protejat deseori de inteligența și 
experiența unor mai rutinați ho- 
chQiști (L. Iordan, Bălăneanu, Mo- 
roșan și Rus), dinamoviștii n-au

Olenici (Steaua) într-una din impetuoasele sale șarje din meciul de 
aseară Foto» L MIHĂICA
reușit să fructifice nici una din 
numeroasele ocazii de care au be
neficiat în prima jumătate a par

Astăzi este zi liberă. Mîine 
se încheie turul III al cam
pionatului Diviziei naționale 
A cu jocurile.

ora 16: SPORT CLUB- 
DUNAREA

ora 18,30 :
DINAMO

în clasament 
următoarea : 1.
p, 2. Sport Club 9, 3. Dina 
mo 5, 4. Dunărea 2.

STEAUA

situația este
Steaua 16

tidei. Interesant este faptul că și 
după ce au deschis scorul (Costea, 
min. 35), gazdele n-au putut să

AZI, LA C. M UNIVERSITAR DE HANDBAL

se impună decît tirziu, reușind 
al doilea punct abia în min. 54 
prin același Costea și victoria două 
minute mai tirziu, prin Tureanu. 
O victorie grea, dar fără îndoială 
meritată, in care ultimul cuvînt și 
l-a spus plusul de experiență al 
foștilor campioni. Cu o echipă tî- 
nără, Dunărea a luptat curajos 
promitînd, în continuare, o bună 
evoluție la această atit de anima
tă ediție a campionatului Diviziei 
naționale A.

Au arbitrat excelent : A. Biro 
(București) și P. Kedves (M. Ciuc).

Problematica educației 
la preșcolari se înscrie tot mai 
pregnant în activitatea unități
lor specializate din țară, exis
tente la nivelul orașelor și ju
dețelor. „Este un domeniu pe 
cit de interesant, pe atit de a- 
tractiv — ține să ne 
prof. Eleonora Pop, 
general în Ministerul Educației 
și învățămîntului — care preo
cupă cadrele didactice din învă- 
țămîntul preșcolar, cu atit mai 
mult cu cit inițiativele care sint 
aduse în prim-plan se bucură de 
o largă receptivitate din partea 
copiilor".

Interlocutoarea noastră, care 
activează de multă vreme în a- 
cest sector, a relevat o serie 
de aspecte demne de subliniat 
care reflectă realmente grijă, 
preocupare, interes și eficiență.

precizeze 
inspector

Actualul sezon de iarnă are ca 
element de referință în special 
grădinițele din județul Harghita. 
Datorită condițiilor naturale 
(temperatura constantă sub zero 
grade, zăpezi abundente aproa
pe pe întreaga durată a sezonu
lui alb), în acest județ preșco
larii sint inițiați în mod curent 
în practicarea patinajului și să- 
niușului, fiecare grădiniță de la 
orașe sau din comune punctîn- 
du-și programul zilnic cu ast
fel de acțiuni. ÎN JUDEȚUL 
ARAD activitatea de educație 
fizică a preșcolarilor a ajuns să 
reprezinte, prin tradiție, o coor
donată de bază a muncii edu
catoarelor, ea fiind orientată cu 
precădere către acțiuni de miș
care în aer liber. ÎN JUDE
ȚUL MARAMUREȘ și îndeo
sebi ÎN MUNICIPIUL BAIA

MARE, inițiativa prezentării co
piilor la înscrierea în clasa I cu 
brevetul de înotător este pe cale 
de înfăptuire. Bazinul olimpic 
acoperit, dat nu de mult în fo
losință, constituie un puternic 
imbold în realizarea unui ase
menea obiectiv important. ÎN» 
JUDEȚUL VRANCEA se desfă
șoară o amplă acțiune de dotare 
a grădinițelor cu minibaze spor
tive. Tot aici activitățile de edu
cație fizică sînt organizate sub 
egida unor școli generale (mai 
ales la Focșani și Odobești)., ÎN 
JUDEȚUL TIMIȘ tot mai multe 
sînt unitățile preșcolare în care 
eforturile se îndreaptă către a- 
daptarea spațiilor existente la 
nevoia de a acoperi și activită
țile de mișcare ale copiilor, pa-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

STEAUA - SPORT CLUB 11-0 
(5-0, 4-0, 2-0)

Astăzi, în localitatea poloneză 
Tarnow, echipa masculină uni
versitară de handbal a Româ
niei debutează în cea de a VII-a 
ediție a campionatului mondial 
studențesc întîlnind selecționata 
Japoniei. După cum se știe, 
handbaliștii noștri evoluează în 
grupa B, urmînd să joace după 
următorul program : marți — cu 
Japonia, miercuri — cu Tunisia, 
joi — cu Belgia și vineri — cu 
Polonia. Sîmbătă este zi de 
pauză, duminică urmînd să se 
dispute, la Varșovia, finalele 
pentru locurile 1—2 (cîștigătoa- 
rele grupei A — în care evo
luează U.R.S.S, Iugoslavia, Un
garia, Algeria și Bulgaria — și 
grupei B), 3—4, 5—6, 7—8 și 
9—10.

Echipa României (lotul este 
alcătuit din Orban. Vasilache — 
Voina, Drăgăniță, Deacu, Stockl, 
Grabovschi, Mironiuc. Folcker, 
Ștef, Boroș, Matei, Cheli, Tudo- 
sie și Tase) a sosit de vineri la 
Tarnow și și-a continuat pregă
tirile sub supravegherea antre
norilor Nieolae Nedef și Eugen 
Trofin.

Partidele cu Japonia, Tunisia 
și Belgia vor prilejui antreno
rilor noștri posibilitatea de a 
definitiva și omogeniza forma
ția de bază cu care vineri se va 
susține derbyul seriei, meciul cu 
Polonia.

Infiltrat pe semicercul advers, Mircea Ștef (selecționat și în 
tuala echipă studențească a României) va înscrie un nou punct. 
(Fază din desfășurarea celei de a Vl-a ediții a C.M. universitar de 

handbal).

Un scor neobișnuit de mare, 
realizat pe fondul unei deosebite 
verve de joc a campionilor, care 
au surclasat, nur și simplu, 
versar marcat evident de 
rile deosebite depuse în 
din ajun.

Meciul a fost ceva mai 
braț doar la sfirșitul primei, celei 
de a doua reprize și în final, cînd 
bucureștenii, siguri de o victorie 
la scor, n-au mai insistat, permi- 
tînd hocheiștilor de la Miercurea 
Ciuc să-și organizeze 
atacurile.

Scorul final, 11—0 
2—0) a fost realizat de 
Cazacii, Popa, Herghelegiu, Ionită, 
Gh. Huțanu. V. Huțanu, Bucur, 
Gheorghiu și Varga.

Au arbitrat bine Gh. Mureșeanu 
și M. Presneanu (aznbii București).

Călin ANTONESCU

un ad- 
efortu- 
partida

echili-

mai bine

(5—0, 4—0,
Olenici (2),

Brațele sus, pasul mare, privirea înainte I — și preșcolarii de la Grădinița nr. 45 din Capitală își încep 
suita exercițiilor în aer liber ' Foto. vasile BAGEAC

SE REIA ACTIVITATEA ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

MECIUL STEAUA - FORST BIRRA CANTU

ac-

INAUGUREAZĂ SEZONUL INTERNATIONAL 
iN CAPITALĂ

CAMPIONII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI

egalitate (11—11) cu redutabila 
selecționată a U.R.S.S. — dețină
toarea titlului olimpic. După cum 
transmite agenția D.P.A., a fost 
o finală dramatică, cu numeroa
se și spectaculoase răsturnări de 
scor. Cu 14 secunde înainte de 
finalul partidei, echipa sovietică 
conducea cu 11—10, dar ultimul 
atac al formației Steaua s-a în
cheiat cu înscrierea golului ega
lizator, realizat de Hornea.

Din echipa Steaua s-a eviden
țiat în mod special Cristian 
Gațu, apreciat de agenția citată 
ca „un excelent coordonator al 
jocului echipei române". Cel mai 
bun jucător al selecționatei So
vietice a fost cunoscutul interna
tional Maksimov.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate : Steaua — D.J.K. Sin
gen 12—5, U.R.S.S. — D.J.K. Sin
gen 7—4.

Trei echipe românești de bas
chet debutează săptămîna aceas
ta în activitatea competițională 
internațională din 1977, evoluînd 
în cadrul sferturilor de finală ale 
cupelor europene. Este vorba de 
I.E.F.S. (va juca joi la Praga cu 
Sparta, în C.C.E., la fețe), Steaua 
(miercuri 
Floreasca, 
în Cupa 
(miercuri 
C.S. Touîon, în Cupa

la ora 17,45, în sala 
cu Forst Birra Cantu, 

cupelor) și Rapid 
seară în deplasare cu 

„Liliana

IN R. F. GERMANIA
MUNCHEN,

Turneul fulger 
fășurat în orașul 
Singen s-a încheiat 

a echipei Steaua Bucu- 
a totalizat 

23—16). Pe 
s-au clasat

10 
de

(Agerpres). 
handbal des- 

vest-german 
cu o frumoa-

să victorie 
rești, care 
(golaveraj 
următoare 
U.R.S.S. — 3 puncte 
18—15) și D.J.K. Singen 
puncte.

în meciul decisiv, s-au jucat 
două reprize a cite 20 minute, 
handbaliștii români terminînd la

3 puncte 
locurile 

formațiile 
(golaveraj 

0

HALTEROFILII JUNIORI 
INTRĂ ÎN ÎNTRECERI

La sfirșitul lunii (27—30 ianua
rie) in Sala sporturilor din Con
stanța se vor desfășura întrecerile 
din cadrul turului campionatului 
republican pe echipe la juniori. 
Vor lua parte formații valoroase 
ca C.S.M. și Clujeana din Cluj- 
Napoca, Gloria Bistrița, Steaua, 
Rapid, Olimpia din București etc. 
Concursul constituie un bun pri
lej de verificare a tinerilor halte
rofili pe care îi așteaptă, în acest 
an, numeroase competiții de an
vergură.

PERFORMANȚA GĂLĂȚEANĂ
LA COTELE EXIGENTELOR ACTUALE

Atmosfera de muncă susținu
tă și de responsabilitate cres
cută declanșată la acest început 
de an de sarcinile reieșite 
recentele documente 
privind mișcarea 
Programul dezvoltării 
sportive, aprobat de 
Politic — 
P.C.R., 
durile 
dețene 
sport. Acest lucru aveam 
aflăm și din discuția cu tova
rășul ing. Teodor 
vicepreședinte al 
lăți.

din 
de partid 

sportivă, de 
activității 
Comitetul 
C.C. al 
și în rîn- 

ju-

Executiv al 
se face simțită 
activului consiliilor 
pentru educație fizică și 

să-l

Oprică, prim- 
C.J.E.F.S. Ga-

Am - vrea să vă referiți, 
tovarășe Oprică, Ia principa
lele aspecte privind perfor
manța gălățeană, în spiritul 
recentelor sarcini ?

— Ne preocupă definitivarea 
obiectivelor de performanță pen-

tru anii 1977—80. Din analizele 
făcute recent, nu sîntem satis- 
făcuți pe deplin de ce și-au pro
pus unele unități, încă sub po
sibilitățile județului. Vom an
gaja mai ferm medicina sporti
vă, mai ales în ce privește in
struirea și refacerea după efort 
a sportivilor pregătiți pentru 
marile întreceri. Testările lu
nare obligatorii, pe care le-am 
introdus, ne vor da măsura acu
mulărilor și vor fi principalul 
criteriu în aprecierea muncii an
trenorilor, inclusiv a cuantumu
lui retribuției cuvenite pe luna 
respectivă, lor și chiar metodiș- 
tilor pe ramuri. Boxul, luptele, 
caiac-canoea, gimnastica-fete, na- 
tația și hocheiul rămîn în cen
trul preocupărilor, pe toate pla
nurile. Acoperirea patinoarului 
în acest an va aduce hocheiul 
gălățean pe orbita marii perfor
manțe din țara noastră, furnl-

zînd elemente pentru echipa 
țională. Am mărit numărul 
trenorilor cu normă întreagă la 
multe sporturi și vom intensi
fica selecția din concursurile ju
dețene și îndeosebi din cele să
tești, în care am început să des
coperim copii cu calități deose
bite, cum e cazul la lupte. Cen
trele de copii create în comunele 
Tulucești, Liești sau orașul 
Tîrgu Bujor dau talente pe 
care le aducem lunar la Galați, 
să lucreze cu specialiștii de aici. 
Boxul și-a creat un rezervor bo
gat de talente la Centrul școlar 
siderurgic (cu cîteva mii de e- 
levi), la Centrul școlar I.R.E.G., 
la cel al industriei alimentare, 
construcțiilor ș.a. Caiacul-canoeâ 
au o nouă secție la Șc. sp. nr. 1, 
iar pregătirea nu se mai face pe 
Dunăre, ci pe un lac, în condi
ții mult mai bune, care vor fi 
dezvoltate în continure, cu spri-

na- 
an-

• Pierluigi Marzorati, cel mai bun baschetbalist 
european, și pivotul nord-american Robert Wingo, In 
formația italiană ® Ce declară antrenorul Mihai Nedef
• Echipa Rapid a plecat la Toulon fără Mariana .Andreescu
• In meci de verificare, I.E.F.S. a jucat cu Selecționata

de tineret a țării
Ronchetti"). Desigur, disputa cea 
mai atractivă pentru amatorii 
de baschet din țara noastră este 
cea dintre Steaua și redutabila 
formație italiană, din care fac 
parte baschetbaliști celebri ca

CU PRIM-VICEPREȘEDINTELE
C.J.E.F.S. GALATI, TEODOR OPRICĂ

jinul Consiliului popular jude
țean

— Ce ați prevăzut pentru 
ridicarea calificării cadrelor 
la nivelul cerințelor actuale ?

— Formăm în continuare ca
dre de specialiști tineri pentru 
ramurile sportive prioritare în 
Galați. Pe baza studiului indi
vidual, săptămînal vor avea loc 
in unitățile sportive „mese ro
tunde" pe probleme ale metodi
cii instruirii și educației. Cabi
netul metodico-științific, cu 
sprijinul catedrei de specialitate 
de la Universitate, a întocmit o 
tematică ce se adresează atit 
profesorilor de educație fizică, 
cit și antrenorilor. Aceasta, în 
paralel cu acțiunea de reciclare 
aflată în plină desfășurare sub 
egida C.N.E.F.S., prin federații.

Mircea COSTEA

de 
mai 
din 

Carlo
Fabri- 
Fiori, 
pivo- 

nord-ameri-
Robert 
vestit

Temă de apărare la antrenamentul de ieri al 
echipei Steaua. Oczelak aruncă la coș, iar Cîm- 
peanu are intenția să-l jeneze, dar intervenția 
lui pare tardivă Foto: Dragoș NEAGU

Marianei Andreescu va afecta 
negativ posibilitățile feroviarelor 
de a obține un rezultat bun, cu 
atât mai mult 
cătoare înaltă, 
s-a retras din 
petițională.

Campioanele 
chetbalistele de la I.E.F.S., au 
încheiat pregătirea în vederea 
startului în „sferturile" C.C.E. 
Studentele au susținut o întâlni
re de verificare cu Selecționata 

• de tineret a țării (scor 78—59 
pentru I.E.F.S.), în cursul căreia 
Stefania Giurea, Diana Mihalik, 
Mariă Simionescu, Ileana Portik 
și Liliana Duțu au manifestat 
vervă deosebită. Antrenorul loan 
Nicolau ne-a declarat: „Partida 
va fi foarte grea, deoarece Spar
ta — actuala deținătoare a C.C.E. 
— are în componență valori deo
sebite ca Linartova, Klimesova, 
Hojsakova, Cijova și Galasova. 
Sportivele de la I.E.F.S. sînt ho- 
tărîte, însă, să lupte cu toată 
energia pentru un rezultat cît 
mai bun“.

Win-
prin 

sa de 
și prin eficacitate. In

Pierluigi Marzo- 
rati (declarat 
curînd cel 
bun jucător 
Europa), 
Recalcati, 
zio Della 
precum și 
tul 
can 
90,
capacitatea 
recuperator 
vederea acestei întreceri, antre
norii Mihai Nedef și Alexandru 
Fodor au căutat să asigure ele
vilor lor o pregătire deosebită. 
„Am insistat, ne-a declarat prof. 
Mihai Nedef, asupra agresivită
ții în apărare, folosirii unui ritm 
de joc cit mai ridicat și punerii 
la punct a combinațiilor care 
valorifică forța de finalizare a 
extremelor". Antrenamentele 
echipei Steaua au fost punctate 
cu cîteva meciuri de verificare 
susținute în compania Selecțio
natei de tineret a Capitalei și 
formației Rapid.

Fetele de la Rapid au ajuns 
ieri seară la Toulon, lotul avînd 
următoarea alcătuire : Ileana Gu- 
giu, Gabriela Bosco, Eugenia Ni- 
colau, Stela Cernat, Maria Csi- 
kos, Luiza Teodorescu, Coca Vin- 
tilă, Angela Băla și Silvia Flo
rian. Din lot lipsește Mariana 
Andreescu, suspendată de F.R. 
Baschet pentru că nu s-a pre
zentat la convocarea lotului re
prezentativ, format în vederea 
Balcaniadei desfășurate recent la 
Pemik. Fără îndoială, absența

cu cit o altă ju- 
Irina Vasilescu, 
activitatea corn-

României, bas-

D. STANCULESCU
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ÎN TOATE UNITĂȚILE SPORTIVE, UN CLIMAT
DE MUNCA, ORDINE Șl DISCIPLINĂ LA TENIS DE MASA

Pentru majoritatea celor care frecventea
ză lumea sportului sau au tangență cu ea, 
ca dealtfel și pentru cei ce o compun, acest 
mediu se constituie drept un mijloc efi
cient de a face educația fizică, cetățenească 
și patriotică a unei bune părți a tineretului. 
Și este firesc să fie așa, cunoscute fiind va
lențele activității sportive în această direc
ție, faptul că regulile și normele 
care guvernează sportul 
cit transpunerea în alt 
junctură a principiilor 
relațiile statornicite în 
socialistă. Mai sînt însă — și evenimentele 
din ultima vreme ne-o 
mente convingătoare — 
că lumea sportului își are un sistem de a- 
preciere al său, în afara cadrului moral al 
societății. Aceștia consideră adesea că, prin 
intrarea în arene — fie în postura 
tiv, fie în cea de consumator al 
lului sportiv — normele de 
viață și de conduită devin oare
cum facultative. Unii tineri care 
pătrund pe făgașul performan
ței — și se disting la un moment 
dat — cad adesea în greșeala 
de a considera că datoria lor 
față de sport și societate se o- 
prește aici. De unde și atitudi
nea de desconsiderare a muncii, 
a efortului atît în pregătirea 
sportivă, cit și în aceea de for
mare ca oameni utili colectivi
tății. Tratînd cu ușurință activi
tatea pe un plan sau altul (uneori pe ambele), 
acești sportivi ignorează una din îndatori
rile fiecărui cetățean — aceea de a desfă
șura o muncă utilă, prin care să 
tească eforturile făcute 
a-i crea condiții optime 
viață. Pentru a nu mai 
fotbalului, ne vom opri 
piu relatat recent de profesorul tîrgoviștean 
I. Stănescu, antrenor al divizionarei B de 
volei SARO. Datorită ivirii condițiilor pen
tru manifestarea unor astfel de mentali
tăți, tînărul Dan Oprea s-a trezit la 18 ani 
fără nici un rost (fusese eliminat din școa
lă pentru ținută necorespunzătoare), fără o 
meserie. Venind la SARO, conducerea sec
ției l-a încadrat în producție, dar lui Oprea 
nu-i plăcea deloc munca. Și, drept urmare, 
a fugit la altă echipă, de unde avea să re
vină spășit, reluînd cursurile la seral, -însă 
nu animat și de dorința de a munci se
rios. Firește, o astfel de atitudine a fost 
posibilă și datorită lipsei de exigență a e- 
ducatorilor săi.

De asemenea, unii sportivi consideră drept 
facultative obligațiile față de colectivul din 
care fac parte, față de rigorile procesului 
de pregătire. Cîteva exemple ne-au dat re-

scrimerii Dan Irimiciuc, Corneliu Ma- 
Marin Mustață, Nicolae Iorgu, Petru 

Bertea,

morale 
nu sînt altceva de- 
plan, în altă con- 
morale ce definesc 
societatea noastră

dovedesc cu argu- 
oameni care cred

de spor- 
spectaco-

cent 
rin,
Kuki, Magdalena Chezan, Iulian 
componenți ai loturilor reprezentative, care 
fie că se sustrag de la o pregătire temeinică 
și serioasă, fie că absentează de la convo
cări, sau — cum este cazul ultimului — pre
textează că nu pot face față solicitărilor. 
Alții — boxerii C. Văran și C. Ștefanovici, 
de pildă, foști campioni ai țării — mani
festă serioase scăderi datorate renunțării la 
muncă stăruitoare sau vieții nesportive pe 
care o duc ; alții — cazul recent al bas- 
chetbalistei Mariana Andreescu, de la Rapid 
— refuză pur și simplu să ia parte la o 
competiție (Balcaniada) în care se afla în 
joc prestigiul sportului românesc ! Toate 
aceste excepții dovedesc că nu pretutindeni 
conducerile asociațiilor și cluburilor spor
tive se preocupă la nivelul cerințelor, per
manent și cu atenție de educarea sportivi-

in(activiști din cluburi, antrenori etc.) 
timpul competițiilor nu pot constitui decit 
pilde negative pentru sportivi. în multe ca
zuri observăm o atitudine tolerantă vizavi 
de tendințele de chiul, de încălcarea norme
lor vieții sportive, de conduită necorespun
zătoare pe teren și în afara Iui.

în același context trebuie privită și ma
nifestarea publicului spectator față de actul 
sportiv. Nu sîntem potrivnici exprimării in 
cadrul arenelor a simpatiei față de un 
sportiv sau altul, față de o echipă sau alta, 
dar de la această opțiune firească a consu
matorului de spectacol, de Ia încurajarea ci
vilizată a favoriților, pînă Ia insultarea și 
brutaiizarea simpatizanților aflați de partea 
cealaltă este cale lungă.

Fotbalul, dar nu numai el, ne-a 
exemple regretabile, atitudini care 
într-un mod grav nu numai legile 
ale ospitalității și fair-play-ului.

admisibil ca spectatorii
deplasează pentru a-și urmări și 
încuraja echipa favorită să fie 
întîmpinați altfel decît ca niște 
sinceri și fervenți iubitori ai 
sportului. Pentru că astfel 
de manifestări încalcă grav atît 
normele sportivității cit și pe 
cele juridice. Iar legile noastre 
nu se aplică diferențiat, în 
funcție de conjunctura în care 
au fost săvîrșite infracțiunile. 
Iar în numele sportului nu 
permis nimănui să comită 
la etica cetățenească, 
fără a-și primi pedeapsa

furnizat 
au lezat 
nescrise 
Nu este 
care se

răspiă- 
de societate pentru 
de pregătire și de 
intra în perimetrul 
asupra unui exem-

lor in spiritul muncii, al atașamentului față 
de colectiv, al unei conduite exemplare, al 
formării lor ca oameni multilateral pregătiți. 
Scăderea exigenței, atitudinea pasivă și con
cesivă față de încălcarea normelor activi
tății și vieții sportive, atitudine argumen
tată prin „indispensabiiitatea" celor care 
comit abateri, au avut întotdeauna conse
cințe dintre cele mai neplăcute pentru sec
țiile respective care interveneau cu măsuri 
drastice abia după ce sportivul indîscipli- 
nat și delăsător devenea momentan inutil 
sau cînd își părăsea colectivul.

Inconsecvența față de propriile măsuri 
(în multe cazuri se revine fără temei asu
pra sancțiunilor) denotă pe alocuri o acti
vitate educativă de mîntuială, iar tinerii 
înclinați spre trîndăvie și viață nesportivă, 
spre satisfacerea unor interese personale pe 
seama sportului, nici nu mai iau în serios 
hotărîrile conducerii unităților din care fac 
parte. De asemenea, intervențiile acestora pe 
lingă organele superioare în scopul atenuării 
sau anulării unor sancțiuni drepte, dictate 
împotriva unor sportivi constituie încă o 
dovadă a neînțelegerii în esență a actului 
educațional. Astfel de practici, precum și 
manifestările - violente ale unor conducători

este 
aba- 
acte
cu-antisociale, 

venită.
Aspectele

sînt, firește, definitorii pentru mișcarea 
noastră sportivă. Caracteristic celor antre
nați în activitatea de performanță, instruc
torilor și educatorilor lor, simpatizanților 
sportului, este spiritul muncii conștiincioase 
șl permanente pentru desăvirșirea personali
tății, aprecierea onestă a eforturilor depuse 
în pregătire, exigența față de sine și de cei 
din jur, sportivitatea deplină, comportarea 
în conformitatea cu principiile eticii și echi
tății socialiste, atît pe terenurile de sport, 
cit și Ia locurile de muncă, în viața de fa
milie sau în societate. Dar, oricît de res- 
trînse ar fi manifestările de felul celor asu
pra cărora ne-am oprit, ele înseamnă pete 
întunecate pe fondul unei activități cu țe
luri educative dintre cele mai nobile. Pe o 
activitate care, prin definiție, trebuie să fie 
pură, imaculată.

La aceste țeluri de mare însemnătate so
cială trebuie să mediteze mai profund .toți 
cei ce au înalta misiune de educatori.

negative pe tărîm educativ nu 
definitorii

Aurelian BREBEANU

CICLISMUL IȘi REDOBÎNDEȘTE
ÎNCREDEREA ÎN FORȚELE SALE
• 25 DE RUTIERI Șl PISTARZI PĂȘESC ÎN 1977 CU GÎNDUL LA 1.0. 'SO
• LOTUL PENTRU CEA DE A XXX-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"

Ajutat, sprijinit continuu — 
pentru tradiția, frumusețea și bu
nele sale performanțe de altădată — 
ciclismul s-a angajat ferm să se 
integreze familiei olimpice româ
nești, să reintre în arenă în 1980. 
Și nu oricum, ci cu o medalie în 
proba de 100 km contratimp pe 
echipe.

Cel mai mulți cred în această 
idee. Există precedentul fericit al 
unui loc IV la campionatul mon
dial. există și acele performanțe 
repetate sub 2h.l0:00. Dar ceea 
ce le oferă acestora suport moral 
este existența unul colectiv de 
tehnicieni care îmbină experiența 
și știința cu tinerețea și dorința 
de afirmare, existența unui fond 
uman deosebit de valoros.

Se poate spune că acțiunea por
nită de ciclism constituie un uni
cat în îndelungata sa istorie. De-a 
lungul întregului sezon competi
țional al anului 1976, tehnicienii 
au urmărit cu atenție și perseve
rență tînăra generație de rutieri. 
La sfîrșit a fost întocmită o listă 
de aproape 50 de speranțe. Con- 
vocați la București, cel 50 de can
didați au fost supuși unui examen 
medical complex. Testului medical 
i s-au adăugat unul tehnic și al
tul de gabarit. La sfîrșit a fost 
alcătuită o listă de 20 de cicliști 
tineri, cărora li s-au adăugat 5 
sportivi consacrați. Din acest lot 
de cicliști — rutieri și pistarzi — 
se vor alcătui echipele reprezen
tative pentru competițiile anului 
1977. Iată lista sportivilor suscep
tibili de a îmbrăca tricourile „na
ționalei" :

Vasile Teodor (Dinamo) — 29 
de ani, 1,74 m ; Mircea Romașcanu 
(Dinamo) — 23 — 1,77 ; Nicolae

Savu (Dinamo) — 21 — 1,80 ; Ilie 
Butaru (Dinamo) — 21 — 1,74 ; 
Nanciu Sîrbu (Dinamo) — 19 — 
1,90 ; Traian Sîrbu (Dinamo) — 19
— 1,76 ; Dan Bonciu (Dinamo) —
19 —......................................... ..
namo) 
Vlașcu
Stefan _ _______
1,85 ; Ion Cojocarii (Steaua) — 23
— 1,81 ; Eugen Dulgheru (Steaua)
— 23 — 1,72 ; Andrei Antal
(Steaua) -r- 19 — 1,72 : Ilie Totora 
(Steaua) — 20 — 1,77 ; Ion Nica 
(Steaua) — 20 — 1,85 ; Costică 
Bonciu (Steaua) — 21 — 1,87 ; Ion 
Paraschiv (Voința București) — 19.
— 1,77 ; Andrei Sipos (Mureșul 
Tg. Mureș) — 18 — 1,79 ; Ladislau 
Filip (Voința Arad) — 19 — 1,77 : 
Ionel Gancea (Voința Arad) — 18
— 1,83 ; Victor Bănescu (Hidro
tehnica Constanța) — 18 — 1,80 ; 
Vasile Chifor (C.S.M. Cluj-Napoca)
— 18 — 1,84 ; Ion Radu (Metalul

I Plopeni) — 18 — 1,77 ; Constantin 
Căruțașu (Petrolul Ploiești) — 18

Ion Cernea (Olimpia 
— 25 — 1,73.
acești alergători se va 
echipa participantă la 

XXX-a ediție a „Cursei 
principiu, pentru această

, uuiiviu (JJiiidmoj —

1,93 ; Adrian Nicolae (Di- 
— 19 — 1,81 ; Florian
(Dinamo) — 18 — 1,82 ;

Laibner (Dinamo) — 29 —

— 1,82 ; 
București)

Dintre 
selecționa 
cea de a 
Păcii". în . 
mare întrecere internațională sînt 
vizați Vasile Teodor, Mircea Ro- 
mașcanu, Ion Cojocarii, Eugen Dul
gherii, Andrei Antal, Ion Cernea 
și Ion Nica, Un alt obiectiv este 
Campionatul Balcanic din 1977, 
care se va desfășura la București 
și Brașov, în luna iulie. Echipa 
României își propune să cîștige 
primul loc și să realizeze o per
formanță de timp promițătoare 
pentru evoluția sa viitoare.

Colectivul de tehnicieni (antre- 
nor-coordonator — Nicolae Voicu,

antrenori — Ion Stoica și Ion Ar- 
deleanu, medic — Mircea Răzuș) 
va supraveghea — ajutat de prof. 
Nicolae Oțeleann — modul în care 
atît rutierii și pistarzii experimen
tați, cit și cei tineri participă la 
îndeplinirea programului de pregă
tire. Din 1978, obiectivele vor fi 
amplificate, cuprinzînd și campio
natele mondiale, cel puțin două 
echipe pentru proba de 100 km 
contratimp trebuind să corespundă 
exigențelor. Aceasta în ideea de a 
avea un lot mai mare de oameni 
cu talent și pregătire egală la ni
vel ridicat, din care să poată fi 
selecționată echipa reprezentativă.

Firește, nu este ușor. în primul 
rind pentru că marea majoritate 
a tinerilor cooptați in acest lot co
respund doar în ceea ce privește 
starea de sănătate și gabaritul, din 
punct de vedere al pregătirii (fi
zice, tehnice și tactice) fiind real
mente începători. Deci, totul tre
buie luat de la început, în multe 
cazuri chiar de la abecedarul ci
clismului de performanță. O mină 
de oameni entuziaști și-au luat 
însă sarcina să ajungă cu acești 
tineri pe culmile măiestriei, să 
facă din ei cicliști de mare per
formanță. în competițiile anului 
1977 (și în viitor) toată „suflarea 
cicHstă" va trebui însă să contri
buie la ridicarea mediilor orare, 
la creșterea combativității sportu
lui nostru cu pedale. La cluburi, 
antrenorii au datoria să abdice de 
la măruntele (uneori meschinele) 
interese individuale, pentru a servi 
sportul în întregimea lui, intere
sele majore ale reprezentării la 
un înalt nivel pe plan interna
țional.

Hristache NAUM

I
I
I
I
I

Finalele Campionatului republi
can individual al seniorilor, des
fășurate la Cluj-Napoca în perioa
da 27—29 decembrie, au marcat 
sfirșitul anului competițional 1976 
și, totodată, mijlocul sezonului 
nostru internațional. Orice iubitor 
al tenisului de masă este tentat să 
aprecieze că, într-un joc sportiv 
cu atît de pronunțat caracter indi
vidual, finalele seniorilor să re
prezinte spectacolul cel mai ani
mat și atractiv, tn realitate, însă, 
de mai mulți ani lucrurile nu se 
prezintă astfel și ne tot consolăm 
cu constatarea, relativ îmbucură
toare, că se ridică apreciabil ca
litatea întrecerilor in competițiile 
copiilor și juniorilor.

Campionatul divizionar pe echi
pe a înviorat activitatea mai mul
tor secții din cluburi, nu în ace
eași măsură și preocuparea lor 
pentru crearea de valori individu
ale în pepiniera proprie. In fața 
acestui tablou persistent al ulti
milor ani, ce ne relevă campio
natul republican de seniori ? Un 
număr extrem de scăzut la capi
tolul seniori (senioare) capabili să 
genereze disputa firească a unei • 
asemenea întreceri. Unde nu e 
dispută dispare interesul și mo
bilul unei propagande corespunză
toare care să atragă un public mai 
numeros, chiar și într-un oraș cu 
tradiții la nivelul Clujului-Napoca.

Aproximativ 80 de sportivi re
prezintă cifra constantă a partlci- 
panților la ultimele ediții. în do
rința de a stimula întrecerea va
lorică a nivelului de joc, F.R.T.M.

a mărit cu ani în urmă gradul de 
dificultate al obținerii categoriei I 
de calificare sportivă, care dă 
dreptul de joc direct in faza fina
lă. Pentru toți ceilalți jucători ba- . 
remul de participare e limitat la 
16 fete și 16 băieți, într-un con
curs premergător finalei. Este cu 
totul regretabilă absența la o ase
menea finală individuală, indife
rent care ar fi cauzele, a clubului 
divizionar Politehnica București, ca 
și a unor jucători de categoria I 
sau jucători activi în divizie, ca 
Gyongyosi Ildiko, Nicolae Stelian. 
Gelu Păuna, Marius Bodea, Iancu 
Singeorgean ș.a. în contrast cu a- 
ceștia, se remarcă Magdalena Les- 
say, veterană a C.S. Arad, care a 
obținut la simplu-femei un meritat 
loc pe podium.

Sportivii secțiilor de Ia C.S. A- 
rad și Progresul București s-au 
prezentat cel mai bine, urmați de 
cei de la C.S.M. Cluj-Napoca, U- 
niversitatea Craiova și Gloria Bu
zău. Ne referim în principal la 
comportarea tehnică a sportivilor, 
în raport cu potențialul seniorilor 
existenți în secții, cu jocul prestat 
de ei. Antrenorii Emil Prokopetz, 
Nicolae Angelescu, Farkas Paneth, 
Virgil Bălan și Emil Băcioiu me
rită felicitări pentru unele per
formanțe obținute la finala senio
rilor și, în general, pe plan intern. 
Pentru performanțe de nivel in
ternațional în anul 1976 ar merita 
felicitat numai Emil Prokopetz 
(C.S. Arad).

Nivelul tehnic general al cam
pionatului de seniori continuă să
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SF. GHEORGHE, 10 (prin tele
fon). Tenisul de masă continuă să 
fie în actualitate aici. Luni a în
ceput Campionatul de calificare 
pentru seniori și senioare, în ve
derea promovării in prima divizie 
de tenis de masă. Participă 6 echipe 
de fete și 11 echipe de băieți, re
partizate astfel : fetele, o serie, vor 
juca în turneu, iar băieții au fost 
împărțiți în cinci serii. La feminin

„CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE-
LA HOCHEI-UN SUCCES

La Ploiești s-a desfășurat în 
vacanța de iarnă a elevilor o in
teresantă competiție de hochei 
pentru copii : „CUPA ȘCOLILOR 
SPORTIVE". Rezultatele și cla
samentul final au apărut in zia
rul nostru de luni. în completa
rea lor, l-am rugat pe ing. 
Constantin Țico, delegatul F.R.H. 
la acest turneu, să ne împărtă
șească unele impresii privind a- 
ceastă întrecere.

„Trebuie subliniată de la înce
put, ne-a spus interlocutorul nos
tru, utilitatea competiției, care a 
reunit mici hocheiști, între 12 și 
15 ani, din opt orașe, cinci din
tre acestea fiind dotate cu pati
noare artificiale. în general, ni
velul patinajului concurenților 
poate fi socotit satisfăcător. O 
remarcă specială pentru clujeni 
(oopii de 12—13 ani) care au 
excelat la acest capitol. De ase
menea, ne-a impresionat faptul 
că micii jucători cunosc foarte 
bine regulamentul de hochei, în 
unele cazuri chiar mai bine 
decît... seniorii. Experiența este 
pozitivă și întrecerea trebuie să 
devină tradițională. Aș sugera, 
insă, organizatorilor să limiteze 
vîrsta participanților pe un in
terval mai mic : 13—14 ani,

deoarece la 15 ani copiii pășesc 
în categoria juniorilor. La Plo
iești lupta a fost adesea inegală 
între formații 
de 12—13 ani 
jucători cu 2 
această vîrstă 
țe sînt determinante.

Victoria în turneu a 
pe merit echipei Școlii 
nr. 2 din Galați, centru care, în 
ultimii ani, se remarcă în mod 
deosebit pentru aportul pe care 
îl aduce la dezvoltarea hocheiu
lui în rîndurile copiilor și ale 
tineretului. O formație valoroa
să, de perspectivă, a prezentat 
și Liceul nr. 1 din Miercurea 
Ciuc. Ea a suportat însă handi
capul unui meci pierdut prin 
„forfait", din cauza lipsei for
melor de legitimare și a vizei 
controlului medical. Evident că 
finala normală a turneului tre
buia să-i opună pe micii ho
cheiști din Galați și Miercurea 
Ciuc.

în încheiere aș vrea să adre
sez mulțumiri și felicitări or
ganizatorilor, Ministerului Edu
cației și Invățămîntului, care — 
prin Inspectoratul școlar jude
țean Ploiești — au asigurat în
trecerii un cadru ireproșabil".

alcătuite din copii 
și altele avînd 

ani mai mari. La 
asemenea diferen-

revenit
sportive

LA MIERCUREA €IU€, SURPRIZELE CONTINUA
Etapa a 3-a a întrecerii din 

cadrul seriei secunde a Diviziei 
naționale A a fost una a surpri
zelor, ne transmite coresponden
tul nostru V. Pașcanu.

Astfel, în meciul Agronomia 
Cluj-Napoca — Avîntul Odorhei 
de la scorul de 0—4 studenții 
clujeni au reușit să întoarcă re
zultatul în favoarea lor și să ob
țină victoria în ultimele secun
de ale partidei : 6—5 (0—4, 1—0, 
5—1). Au marcat Baka, Magyari 
și Solomon, cîte 2 pentru Agro-

participă echipele : C.S.M. Iași, 
Comerțul Tg. Mureș, Progresul Lu
goj, Politehnica București, Voința 
Sîngeorgiul de pădure și Școala 
sportivă nr. 1 București. Iată re
zultate din întrecerea echipelor 
masculine: Ardeleana Satu Mare
— Șc. sp. Odorheiu Secuiesc 9—7, 
I.G.A.B.F. Buc. — Celuloza Piatra 
Neamț 9—0, Metalul Oțelu roșu
— A.S. Armata Sibiu 9—3. Oțelul 
Galați — Voința Bacău 9—2. Uni
rea Sf. Gheorghe — Proiectantul 
Tulcea 9—0, Voința Deva — Sănă
tatea Suceava 9—3.

De remarcat faptul că Ia acest 
campionat de calificare au apărut 
noi centre de tenis de masă. Bună
oară, la băieți : Metalul Oțelu 
roșu, A.S.A. Sibiu, Proiectantul 
Tulcea, Sănătatea Suceava și Ce
luloza Piatra Neamț,

îngrijoreze. în comparație cu anul 
1975, concepția de joc a fetelor ni 
se pare imbunătățită. Junioarele 
joacă mai curajos și mai ofensiv, 
dar nu suficient de biae. Semifi
nala probei de simplu-fete dintre 
Mihuț și Ferenczi, ambele de la 
C.S. Arad, ne-a plăcut, sub as
pectul tehnic și al combativității, 
Progresul lor inspiră optimism. Pe 
Maria Alexandru (Progresul Buc.) 
cucerirea titlului republican la 
simplu și dublu-femei nu o mai 
supune de mult la eforturi deo
sebite. La probele amintite ea nu 
a pierdut nici un set ! Dar longe
vitatea sportivă și valoarea ei con
stantă nu justifică decalajul dintre 
ea și celelalte jucătoare...

Lotul de băieți seniori s-a 
luat. Cei 4 semifinaliști și-au 
putat însă șansele cu multă 
biție și Gheorghe Teodor a 
tigat pe merit. Virtuozitatea și forța 
sa de joc nu sînt însă de natură 
să ne satisfacă.' Cristinel Roma- 
nescu a fost singurul junior care 
s-a întrecut de la egal la egal cu 
fruntașii seniori și la dublu-mixt, 
împreună cu Eva Ferenczi (la 15 
ani abia împliniți), a cucerit un 
titlu în întrecere cu cupluri supe
rior cotate. •

Orașul Cluj-Napoca s-a dovedit 
o gazdă ospitalieră, pe măsura tra
diției și a performanțelor generate 
in trecut. Recentul campionat nu 
i-a adus satisfacțiile dorite la ni
velul seniorilor, în principal da
torită formei slabe a singurului se
nior rămas în club, fostul campion 
republican Șerban Doboși. Oricît de 
multe speranțe ne inspiră juniorii 
săi, existența unui singur senior 
de valoare și dispariția totală a se
nioarelor nu constituie un bilanț 
pe măsura aspirațiilor acestui oraș, 
în ciuda ultimelor constatări, inte
resul și priceperea cu care orga
nele de conducere ale C.J.E.F.S. 
Cluj și ale C.S.M. Cluj-Napoca au 
sprijinit și urmărit întrecerile, con
dițiile de lucru nou create și cor
pul de antrenor; ambițios și pri
ceput reprezintă un potențial va
loros, care obligă la 
înalte.

Cerințele semnalate 
realizate peste noapte, 
tă o muncă de profunzime, cu mă
suri organizatorice la nivelul sec
țiilor și antrenorilor, care să fie 
aplicate cu competență și, mai 
ales, perseverență. îmbunătățirea 
aspectului practic al procesului de 
instruire trebuie să stea în centrul 
preocupărilor tehnicienilor, în da
una unor polemici și ambiții ste
rile. Numai în contextul unei nă
zuințe colective se poate realiza 
atmosfera de lucru necesară per
formanțelor înalte.

am- 
ciș-

performanțe

nu pot fi 
Ele necesi-

ELLA CONSTANTINESCU 
antrenoare federalăGh. BRIOTĂ, coresp.

În lipsa schiurilor și a săniuței, o improvizație ca aceea din fotografie 
este binevenită, prilej de veselie pentru elevii care și-au petrecut vacanța 
la munte Foto : N. DRAGOȘ

OZONUL BUCEGILOR, TONIFIANT
PENTRU ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI SPORT

respectiv Horvath și 
cîte 2 și Gyorgypal.

ce a cîștigat derbyul 
cu Sportul studențesc 
Unirea Sf. Gheorghe a 

surprinzător în fața 
M. 

mult

nomia, 
Andrei

După 
turului 
A.S.E., 
pierduit
formației Liceului nr. 1 |din 
Ciuc. Elevii au jucat cu 
aplomb, cîștigînd pe merit: 5—4 
(3—1, 1—1, 1—2). Au marcat : 
Todor (2), Csata, Gali și Tamas 
pentru învingători, respectiv 
Osvath (2), Baka și Kedves.

în zilele strălucitoare ale vacan
ței am avut prilejul să întîlnim pe 
creste, prin văi și pe pantele Bu- 
cegilor îmbrăcați în valurile zăpe
zii, buchete de școlari de toate 
vîrstele, conduși de profesori, an
trenori și instructori inimoși, ca- 
re-i inițiau în tainele frumosului, 
în cuceritorul mister al muntelui, 
în secretele schiului. Masivul se 

de va- 
la care 
masive 

săniuțe, 
simplu 

zăpadă.

în secretele schiului, 
transformase, în acele zile 
canță, într-un „stup", de 
și spre care roiau grupuri 
de școlari-schiori, copii cu 
cu schi-boburi sau pur și 
„eroii" unor bătălii cu

AUTOMOBILISM

BUNI
SPORTIVI

Al
ROMÂNI
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ANULUI
1976
STABILIȚI

3. Vasile 
(IOB Balș), 4. Petre Ve- 
(Dacia Pitești), 5. Doru 
(IOB Balș), 6. Ludovic 
(CSU Brașov), 7. Necu-

DE SPECIALITATE
DE FEDERAȚIILE

1. ȘTEFAN IANCOVICI (Da
cia Pitești). 2. Eugeniu Ionescu- 
Cristea (IOB Balș), 
Szabo 
zeanu 
Gîndu 
Balint
lai Mihăilescu (ACR București), 
8. Mircea Chicin și Cornel Tit 
(ITA Timișoara). 9. Marin Du
mitrescu (ACR București), 10. 
Ștefan Vasile (IOB Balș).

1. MIHAI ALBU (Ploiești) — 
zbor cu motor ; 2. Cezar Rusu 
(Brașov) — zbor cu motor ; 3. 
Gheorghe Uță (București) — 
zbor cu motor ; 4. Ilie Neagu 
(București) — parașutism ; 5. 
Ion Bucurescu (Ploiești) — pa
rașutism ; 6. Eva Lutsch (Cluj) 
— parașutism ; 7. Romeo Vlă- 
descu (Brașov) — planorism ; 
8. Boris Grabcev (București) — 
planorism ; 9. Elena Coțovanu 
(Brașov) — planorism ; 10. Vir
gil Dumitrescu (București) — 
parașutism de turn.

1. GHEORGHE UDREA (CSU 
Brașov), 2. Constantin Nedelcu 
(CSU Brașov), 3. Alexandru 
Anca (Măgura Cisnădie), 4. Teo
dor Birle (Cutezătorii Arad), 5. 
Gheorghe Stanciu (Calculatorul 
București). 6. Nicolae Trifu (Mo
tor IRA Cluj-Napoca), 7. Emil 
Cironeanu (Calculatorul Bucu
rești), 8. Constantin Pușcaș 
binium Sibiu), 9. Stelian 
(CSU Brașov), 10. Marcel 
tanail (Cibinium Sibiu).

(Ci- 
Bot
Na-

1. ALEXANDRU FEY (Voin
ța Cluj-Napoca), 2. Gheorghe 
Horwaty (Voința Cluj-Napoca), 
3. Eva Szantay (Voința Cluj- 
Napoca). 4. Paula Chiurlea (ITB 
București), 5. Mircea Ticleanu 
(Dacia București). 6. Ildiko Hor
waty (Voința Cluj-Napoca), 7. 
Lucian Gălateanu (Universita
tea București), 8. Ion Gheuca 
(Universitatea București), 9. 
Marin Dumitru (Voința Craio
va), 10. Tiberiu Konreîch (Voin
ța Cluj-Napoca).

1. CORNELIU OROS. 2. Vic
toria Banciu, 3. Laurențiu Du- 
mănoiu. 4. Mircea Tutovan, 5. 
Gabriel Udlșteanu, 6. Irlna Pet- 
culeț (toți de la Dinamo Bucu
rești), 7. Sorin Macavei (Steaua), 
8. Liliana Pașca (Universitatea 
Craiova), 9. Petre Ionescu 
(Steaua). 10. Carolina Nan (Pe
nicilina Iași).

1. MIHAI BUTUCARU (C.N.U. 
București), 2. Cristian Tabacu 
(C.N.U. București), 3. Petre 
Purcea, 4—5. Alexandru Ion, 
Florian Panaitescu (toți de la 
Știința Constanța), 6. Gheorghe 
Nicoiacioiu (Electrica Constan
ta). 7—8. Mircea Carp, Adrian 
Arend (ambii de la C.N.U. 
București), 9—10. Daniel Radu, 
Sandu Tudor (ambii de la Știin
ța Constanța).

Toate cabanele au fost pline. Ast
fel, la Cota 2 000, 60 de elevi de la 
liceele „Gh. Șincai", nr. 8 și de 
Mecanică nr. 1 din Capitală, con
duși de profesorii Valentin Oancea 
și Maria Popescu, au practicat in
tens schiul, au făcut excursii spre 
Piatra Arsă, Padina și Babele. Se
rile se încheiau prin jocuri de ca
bană. cei mai îndemînateci fiind 
răsplătiți cu diplome și ciocolată. 
Aceleași premii au fost distribuite 
celor mai buni schiori și concu- 
renți la săniuțe.

La .........
tîlnit
zile ___ ___
înotători ai țării, aflați într-o ta
bără de vacanță, de pregătire. Ei 
alternau schiul, săniușul cu pre
gătirea specifică — înotul — în 
frumosul bazin din incinta hote
lului sinăian Montana. I-am ur
mărit deseori pe Anca Miclăuș, 
Carmen Bunaciu, Daniela Geor
gescu, Ilarion Svelz, Adrian Hor- 
vat și pe alții 
trenorii Tiberiu 
na Șoptereanu, 
Ștefan Ionescu) 
mînș pe inimă 
nifestau aceeași îndemînare ca în 
apă.

La Cota 1 500, 67 de elevi a! Li
ceului „Ion Neculce", îndrumați de 
profesorii Radu Tunaru, Justin 
Popescu și Alexandru Grigore, au 
făcut practică în tehnica schiului. 
La Piatra Arsă, 200 de elevi ai li
ceelor „Gh. Lazăr", nr. 11 și de la 
Casa pionierilor din București au 
schiat pe „piciorul" Babelor sau au 
deslușit tainele alunecării cu 
schiurile de fond pe platoul din 
jurul cabanei.

în zilele vacanței, toate cabanele 
deveniseră „grădinițe" și școli în 
care s-a silabisit „buchea" munte
lui și a schiului într-o joacă pre
lungă, care a oțelit trupul și a, 
desfătat sufletul, pregătindu-i pe' 
elevii-sportivi să parcurgă trimes
trul al doilea al anului școlar cu 
vioiciune, cu dorința permanentă 
de a învăța cit mai bine.

Vîrful cu Dor, am în- 
— în urmă cu cîteva

46 dintre cei mai buni

(,,dirijați" de an- 
Munteanu, Cristi- 
Dan Ionescu și 

și putem spune cu 
că pe schiuri ma-

Mihai BARA
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LA RECENTA CONSFĂTUIRE ORGANIZATA DE F.R.F.
Continuăm astăzi să prezentăm spicuiri din luările de cuvînt 

consfătuirea antrenorilor din diviziile A și B. Aceste spicuiri sînt 
zentate in ordinea în care antrenorii respectivi au lăut ouvintul.

R. COSMOC (F. O. Bihor) : 
„Ciclul săptămînal, cu cele două 
antrenamente de pregătire fizică, 
a fost binevenit. Echipele care 
participă la cupele europene su
feră sub aspectul informării pri
vitoare la viitorii adversari. Aces
tea se rezumă, de multe ori, la 
simple informări verbale. Alteori, 
ca în cazul Politehnicii Timișoara 
pentru întâlnirea cu Slavia Sofia, 
nu se știe nimic despre viitorul 
partener de întrecere. în altă or
dine de Idei, trebuie stabilite mai 
precis unele aspecte ale relațiilor 
jucătorl-club-antrenor. în privința 
antrenorilor, e dăunătoare situația 
actuală, în care marea majoritate 
a celor pregătiți pentru această 
profesie nu activează în domeniul 
fotbalului".

I. OANA (Politehnica Iași) : 
’„Cred că analiza nu a avut sufi
ciente date și deficiența provine 
șl din realitatea că grupul obser
vatorilor, care le furnizează, nu 
este constituit numai din oameni 
competenți, buni cunoscători ai 
problemelor fotbalului și cu autori
tatea morală necesară. Un aspect 
neglijat în analize a fost și acela 
al arbitrajelor, care au fost de 
slabă calitate uneori, influențînd 
direct unele rezultate. Rezultatele 
echipelor noastre reprezentative în 
1976 au fost nesatisfăcătoare, cu 
excepția celor ale lotului de tine
ret. Echipa pe care o antrenez nu 
este bine situată nici în clasament 
și nici în aprecieri. Ea s-a com
portat sub posibilitățile jucătorilor. 
Am avut și unele frămîntări, care 
s-au făcut simțite și în randa
mentul individual. Consider că s-a 
făcut foarte bine renunțîndu-se la 
selecționarea In lot a jucătorilor 
nedisciplinați. Și noi avem diferite 
mijloace, la echipele de Divizia A, 
pentru realizarea unei perfecte dis
cipline, dar nu le folosim eficient 
Pentru ridicarea nivelului fotba
lului, e nevoie de o producție mai 
însemnată, cantitativ și calitativ; 
dar, în ultima perioadă de timp, 
această producție este foarte slabă, 

. semn că la centrele de juniori și 
copii munca nu e corespunzătoare. 
Consider că reprezentativa națio
nală are posibilități de calificare 
la C.M., adversarii avînd stiluri 
care ne convin. Din informarea 
prezentată privitoare Ia situația 
antrenorilor rezultă că 20 de echipe 
de Divizia B nu au norme întregi 
pentru antrenori. E o situație greu 
de admis. După cum atît de nu-

la 
pre-

spe-meroșii absolvenți I.E.F.S. cu 
cializarea fotbal trebuie atrași tn 
activitatea de instruire".

C. TEAȘCA (Universitatea Cra
iova) : „Consider că organizarea 
cursurilor de perfecționare este 
prea rară. Din 1974 nu s-au mai 
ținut asemenea cursuri. Noi, an
trenorii, trebuie să . facem totul 
spre a îmbunătăți jocul la toate 
capitolele. Trebuie să îmbunătă
țim volumul și intensitatea antre
namentelor, rezistența față de sar
cinile duble din jocul modern, tre-

® Prea multi
calificați se alia
activitâtil • Este

antrenori
In afara

nevoie de
observatori federali compe
tent! șl din punct de vedere
tehnic ®Sint necesare colocvii
antrcnori-arbitri • rial mult'
atenție selecției ® se ncgli-
jeazâ folosirea aparaturii

auxiliare in instruire

prea des. Din această cauză, mulți 
nu sînt competenți și, inevitabil, 
intrăm noi, antrenorii, în trebu
rile conducătorilor. Ca antrenori 
trebuie promovați și încurajați ju
cătorii care au fost exemple de 
conduită. Să fie afiliate numai e- 
chipele care dispun de necesarul 
de terenuri și instalații. Tre
buie ca F.R.F. să-și îmbunătă
țească mai mult controlul în te
ren. Propun ca antrenorii de mare 
prestigiu, aflați la pensie, să fie 
și ei utilizați de Colegiul central 
pentru munca de îndrumare și 
control. Sînt necesare întîlnlrile 
dintre colegiile de antrenori și ar
bitri pentru lămurirea tuturor pro
blemelor legate de joc și regu
lament".

GH. OLA : „Pregătirea fizică a 
jucătorilor noștri este considerată 
— și pe bună dreptate — nesatis
făcătoare. Totul pornește de la 
insuficientele calități native ale ju
cătorilor. Deci greșeli de selecție. 
Trebuie stabilite teste pentru se
lecție, pentru a se ajunge la eli
minarea actualelor deficiențe".

C. DRĂGUȘIN : „Analizele au 
prezentat date concrete culese prin 
observatori și din ziarul „Sportul". 
Dar ele trebuiau să meargă și la 
cauzele care au dus la situațiile 
ilustrate prin cifre. Se impune, 
deci, să interpretăm cu seriozitate, 
în profunzime, datele statistice. 
După opinia mea, fotbaliștii noștri 
nu prezintă o tehnicitate deose
bită și se acordă prea puțin timp 
în antrenament acestui factor. Se 
neglijează și folosirea aparaturii 
auxiliare. Ca și testarea jucători
lor, care se cere mai serios, mai 
insistent făcută. Consider că an
trenorii secunzi de la echipele de 
Divizia A trebuie să fie cei care 
înregistrează jocul, pentru a exista 
mereu date obiective în privința 
fiecărei întîlniri".

ALTE DIVIZIONARE A
PUN PROCES DE INSTRUIRE

buie îmbunătățită calitatea muncii, 
trebui* instaurată ordinea și dis
ciplina. Analiza nu poate fl nici 
ea mal bună decit fotbalul jucat. 
Datele nu sînt reale pentru că 
observatorii nu sînt cunoscători în 
totalitatea lor. Trebuie să se facă 
totul pentru dotarea cu terenuri 
de antrenament a cluburilor și a- 
sociațiilor de la eșalonul perfor
manței, pentru că numai așa se 
va putea lucra și cu echipele de 
juniori și copii la nivelul pretins 
de performanță. Transferările să 
se facă numai pe bază de dezle
gare. Conducătorii sînt schimbați

★

La sfîrșitul acestor luări de 
cuvînt, Ștefan Covaci, vicepre
ședinte al F.R.F., a făcut referiri 
la problemele cele mai importante 
ridicate de tehnicieni, arătînd că 
ele sînt în atenția forului de spe
cialitate. Ele vor constitui obiec
tul apropiatei reuniuni a Comite
tului federal, care va discuta și 
adopta un vast program de acti
vitate a fotbalului, program me
nit să asigure ridicarea calitativă 
a acestei ramuri sportive.

DINAMO, O SĂPTAmINA IN 
BUCUREȘTI, APOI LA SINAIA. 
Și liderul de toamnă a sunat 
adunarea. După obișnuita vizită 
medicală efectuată la mijlocul 
săptămînii trecute, dinamoviștii 
au făcut vineri și sîmbătă pri
mele două antrenamente. Ieri, 
în programul de pregătire, an
trenorii Ion și Lică Nunweiller 
au inclus, pe lîngă ședința de 
instruire în aer liber, și un an
trenament de forță, la sală. în 
perioada 17—31 ianuarie, întreg 
lotul își va muta sediul 
tirilor la munte. Ca și ! 
ani dinamoviștii se vor t 
Cumpătul, lîngă 'Sinaia.

LA PROGRESUL, UN 
NOU ÎN CONDUCEREA 
NICA. Nici o noutate în 
Progresului, în schimb la con
ducerea tehnică s-a mai adău
gat un nume, acela al lui Nico- 
lae Oaidă, care va pregăti echi
pa împreună cu Dumitru Ba- 
boe. De la antrenamentele care 
au început la sfîrșitul săptămî
nii trecute absentează (motivați) 
lorgulescu și Roșu, plecați la 
cursul de schi din Paring, din 
cadrul I.E.F.S.-ului, institut ai 
cărui studenți sînt. Pregătirea 
se va desfășura pînă Ia sfîrși
tul săptămînii la baza Progre
sul, în aer liber și la sală, ur- 
mînd ca în perioada 15—30 ia
nuarie antrenamentele să aibă 
loc pe stadionul Tractorul din 
Brașov.

U.T.A. SE AFLA DE IERI 
LA PĂLTINIȘ. Vizita medicală 
și primele antrenamente de 
readaptare a organismului la 
efort s-au desfășurat la Arad. 
De ieri, arădenii se află în sta
țiunea Păltiniș, unde vor pune 
un deosebit accent pe acumu
lările fizice, pînă la 23 ianua
rie, cînd vor reveni în locali
tate. Fundașul Ologeanu, operat 
de menise, se află la tratament 
la Băile Felix. Din vechiul lot 
de jucători nu mai fac parte

pregă- 
în alți 
afla la

NUME
TEH- 
lotul

Pojoni, 
centrul de 
Uilecan și Sima, transferați 
divizionara C Strungul Arad, și 
Hirmler, la Rapid Arad. Lotul 
echipei a fost împrospătat cu 
atacanții Bizău și Butaș, de la 
Strungul Arad, și cu fundașul 
Gali, de la Rapid Arad. Pînă la 
9 februarie, textiliștii vor sus
ține mai multe jocuri de verifi
care, după care vor pleca în- 
tr-un turneu în R.D. Germană.

F.C. BIHOR A PROMOVAT 
PATRU JUNIORI. In intenția 
de a-și întineri iotul de jucători, 
F.C. Bihor a promovat în 
durile primei echipe patru 
niori talentați, formați în 
piniera proprie. Este vorba 
fundașii Horvath și Blaga, 
mijlocașul Kiss și atacantul 
Zare. Pînă la 15 ianuarie, antre
namentele se vor desfășura în 
localitate, după care bihorenii 
se vor deplasa în stațiunea Stî- 
na de Vale, unde vor rămîne 
pînă la sfîrșitul lunii. în aceas
tă perioadă ei vor reveni la 
Oradea pentru o zi, la 23 ianua
rie, cînd vor susține un joc de 
verificare cu lotul reprezentativ. 
De la 1 februarie, în preocupă
rile antrenorilor R. Cosmoc și 
Al. Muta se vor afla jocurile 
amicale cu caracter de omogeni-

devenit instructor la 
copii și juniori, 

Ia

rîn- 
ju- 
pe- 
de 
de

ce Întreprindeți pentru dezvoltarea
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA?

(Urmare din pag. 1)

ralel cu organizarea cît mai 
multor acțiuni in aer liber. ÎN 

~ GALAȚI, marea ma-
grădinițelor și-au 
puțin cîte 
exerciții

JUDEȚUL 
joritate a 
zervat cel 
zl pentru

o oră 
fizice

re- 
pe
Și

jocuri de mișcare, separat de 
gimnastica de înviorare și para
lel cu aplicarea sistematică a 
unor procedee de călire a orga
nismului prin organizarea de 
activități sportive în aer liber, 
sub influența factorilor natu
rali (apă, aer, soare).

Și

ABIA UN
importantă 
în materie

și, TOTUȘI,
Capitala oferă o 

zonă de investigație 
de activități de educație fizică
la nivelul preșcolarilor. în cele 
aproape 400 de grădinițe care 
ființează în primul oraș al țării, 
copiilor li se creează posibilități 
mereu mai Largi pentru a bene
ficia de foloasele exercițiului fi
zic, ținîndu-se seama întotdea
una de gusturi și preferințe.

în această privință un exem
plu care oarecum se detașează 
este cel al grădiniței Centralei 
de Construcții Montaj Bucu
rești, din sectorul 8. Aproape 250 
de preșcolari au aici la dispozi
ție un colectiv de educatoare cu 
o bogată experiență pedagogică 
și, în plus, ceea ce este decisiv 
în munca și în reușita celor ce 
se ocupă de formarea și educa
rea copiilor, de o bază materială 
adecvată într-o bună măsură ac
tivității de educație fizică —• te
renuri pentru jocuri de mișcare 
sau jocuri sportive, o aparatu
ră îndestulătoare. Și tot aici mai 
trebuie amintit că o directoare i- 
nimoasă, prof. Dorica Zamfir, 
urmărește îndeaproape modul 
cum educația fizică se integrea
ză în programul general al co
piilor, eficiența exercițiilor fizi
ce pentru asigurarea unei dez
voltări somatice cît mai armo
nioase a preșcolarilor Grădinița 
C.C.M.B. constituie, într-un fel, 
o unitate-eșalon și experiența 
colectivului de aici poate în
semna un prilej de cercetare 
pentru mplte altele din sector 
sau din municipiu. în același 
timp este de amintit faptul că 
preocupări și eforturi asemănă
toare pentru a asigura un teren 
cît mai propice activităților de 
mișcare, educației fizice a co
piilor sînt de notat și la gră
dinița nr. 146, la alte unități 
pentru preșcolari situate pe te
ritoriul sectorului 8, aflat printre 
fruntașe pe Capitală, alături de 
sectoarele 7 și 5.

Totuși, în ciuda 
șite, prof. Mioara 
cadru didactic cu
merite în organizarea activității 
de educație fizică a preșcolarilor 
din București, președinta comi
siei metodice de resort, consi
deră că domeniul situat în cen
trul investigației noastre se află 
abia la început de drum. Pro
blema este mult mai complexă, 
rezolvarea ei apare mai dificilă 
decît la prima vedere. într-ade- 
văr, o rezolvare integrală an
gajează deopotrivă atît colecti
vele de educatoare cît și fami
liile, părinții copiilor.

înțelegem exigența prof. Du
mitrescu cînd accentuează fap
tul că ne aflăm abia la început 
de drum, în ceea ce privește su
prafața reală pe care o ocupă 
în Capitală (si în general în

multor reu-
Dumitrescu, 
recunoscute

Început de drum...
țară, interlocutoarea noastră de- 
plasîndu-se adesea în județe, la 
diferite consfătuiri metodice o- 
rientative) activitatea de educa
ție fizică a preșcolarilor. înțele
gem, totodată, că tot ceea ce 
s-a înfăptuit pînă acum, acest 
început de drum, constituie ro-

dul unei munci entuziaste 
competente. Să amintim, de alt
fel, faptul că educatoarele pri
mesc sprijinul metodic perma
nent al unor specialiști, ai li
ceului pedagogic, ai I.E.F.S. și 
ai Centrului de cercetări științi
fice „23 August". S-a statornicit 
astfel o colaborare foarte strîn- 
să, menită să asigure trăinicie și 
eficiență ideii de mișcare orga- - 
nizată la preșcolari, dezvoltării 
lor armonioase. O apropiată în- 
tîlnire a educatoarelor din Capi
tală pe tema „Cum acționăm 
pentru asigurarea dexterității 
motrice la copii" va prefigura 
desigur momentul intrării într-o 
nouă etapă a acestui domeniu de 
activitate.

PORNIND DE LA UNELE NEAJUNSURI, ClTEVA SUGESTII...
' Aspectele constatate și nea
junsurile semnalate de diferiți 
specialiști în domeniul educației

cum sînt dotate unitățile res
pective cu material didactic sau 
de amenajările necesare practi-

Albii" și „roșii" — fotbaliști ai grădiniței Centralei de Construcții
Montaj București — tn plină dispută pentru balon

fizice în rîndul preșcolarilor țin 
mai puțin de metodica muncii 
cu copiii și mai mult de felul

cării sistematice a exercițiilor 
fizice în aer liber.

în acest sens trebuie arătat că

există un normativ de dotare a 
grădinițelor de copii cu mate
rial și aparatură sportivă (scări, 
bănci de gimnastică, cercuri, 
mingi etc.), la fel ca și un oficiu 
de mijloace de învățămînt pe 
lîngă ministerul de resort. Nu
mai că între bune intenții și 
realitate apar sensibile diferențe.

In același timp, se impune ca 
unitățile preșcolare să-și amena
jeze spații pentru joacă, pentru 
mișcare (nu peste tot se mani
festă constant o astfel de preo
cupare !) sau să găsească moda
lități pentru ca cele din curțile 
unor școli generale situate în 
vecinătate imediată să fie utili
zate în comun. Se înțelege, la 
ore diferite, dinainte stabilite. 
După cum nu mai este de dorit 
ca noile localuri de grădinițe să 
nu aibă asigurate spații pentru 
jocuri de mișcare, pentru sport, 
în fine, accesul gratuit al copii
lor pe bazele sportive se cuvine 
să fie peste tot asigurat, con
form reglementărilor și indica
țiilor cuprinse în Programul de 
dezvoltare a mișcării 
Crearea Organizației 
Patriei" pentru 
școlarii în vîrstă de 4—7 
spori interesul copiilor 
mișcare, pentru exercițiu 
cu atît mai mult cu cît 
mentul acestei organizații 
masă a copiilor prevede iniție
rea a numeroase acțiuni cu ca
racter de mișcare, jocuri dis- 
tractiv-recreative, drumeții in 
aer liber, in mijlocul naturii și 
chiar manifestații sportive.

în acest larg context organi
zarea activității de educație fi
zică a preșcolarilor reprezintă o 
sarcină importantă pentru orga
nele sportive, pentru toți facto
rii cu atribuții. Ei pot și tre
buie să acționeze cu mai multă 
eficiență pentru dezvoltarea e- 
ducației fizice în toate unitățile 
de preșcolari, la nivelul cerințe
lor deosebite formulate prin ul
timele documente de partid.

sportive.
„Șoimii 

preșcolarii și 
ani va 
pentru 

fizic, 
regula- 

de

EXCURSII, ODIHNĂ,
V

iOM BALNEAim
Nu este necesar să așteptați vara pentru 

petrecerea concediului dv. ! OFICIILE Dll 
TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI 
vă pun la dispoziție și în această perioadă un 
nou program de acțiuni turistice în cele mai 
pitorești zone din țară.

EXCURSII. Valea Prahovei, Valea Oltului, 
Maramureș, Semenic, Nordul Moldovei sînt nu
mai cîteva din locurile de atracție turistică 
unde se organizează excursii cu autocarul sau 
trenul, pe durate diferite.

ODIHNA. O.J.T.-urile și I.T.H.R. București 
dispun de locuri pentru odihnă în stațiunile 
montane _și de _sporturi 
Predeal, 
hoteluri

CURA 
cu bază 
Sovata, 
Herculane, „Tușnăd" și „Ciucaș" din Tușnad și 
„Parc" din Buziaș, la tarife reduse cu 40—50%.

Pentru această perioadă unitățile amintite

de i 
Poiana Brașov, Bușteni, 
și vile.
BALNEARA cu cazarea 
de tratament „Sovata" și 
„Roman", „Hercules" și

iarnă. Sinaia, 
, cu cazare în

în hotelurile 
„Aluniș" din 
„Cerna" din

Iată-i pe jucătorii de la Progresul, la unul din antrenamentele efec
tuate în aceste zile pe stadionul din strada Dr. Staicovici. In prim- 

plan, de la stingă la dreapta, Țevi, Grama și Apostol
Foto : I. MIHAICA

zare. Au și fost perfectate o su
ită de întîlniri, dintre care 
amintim pe cele cu echipele 
V.F.C. Debrețin și Bekescsaba 
(din Ungaria), cu U.T.A., Poli
tehnica Timișoara, Olimpia Satu 
Mare și altele.

F.C.M. GALAȚI ARE UN 
NOU ANTRENOR SECUND. 
Zilele de 7, 8 și 9 ianuarie au 
fost afectate unui complex con
trol medical. De ieri, lotul gălă- 
țean, sub conducerea antrenori
lor V. Tîlmaciu și P. Moțoc, 
care îl înlocuiește pe Guță Tă- 
nase, s-a deplasat la pădurea 
Gîrboavele, de lîngă Galați, 
pentru o perioadă de 10 zile. 
După aceea, în funcție de starea 
vremii, echipa va rămîne în loca
litate sau se va deplasa într-o altă 
zonă, în vederea unei 
jocuri amicale. Burcea 
continuare indisponibil, 
speranțe ca și el să-și 
rînd antrenamentele.

suite de 
este în 
dar sînt 
reia cu- 
Iată și

două noutăți în lot: Ploeșteanu 
și Adamache de la Victoria Te
cuci. De curînd a avut loc reor
ganizarea clubului, acesta fiind 
preluat de Combinatul siderur- 
gio din Galați.

A.S.A. TG. MUREȘ PLEACA 
LA SOVATA. Timp de șase zile 
antrenamentele au loc în locali
tate, iar sîmbătă lotul mureșe
nilor se va deplasa la Sovata, 
unde își va desfășura pregăti
rile pînă la sfîrșitul lunii. în 
lotul primei echipe, un nume 
nou: atacantul Ruja, transferat 
de la Metalotehnica Tg. Mureș, 
formație care activează în cam
pionatul județean. în preocupă
rile clubului se află și amenaja
rea unei saune, la 
va fi gata pînă 
campionatului. De 
rie, A.S.A. are în
rie de jocuri de verificare, 
caracter de omogenizare.

stadion, care 
la reluarea 

la 1 februa- 
proiect o se- 

cu

rz c CURSĂ ÎNTRE ECHIPELE
DIN ANINA Șl MOLDOVA NOUA

In prima jumătate a campiona
tului, una din cele mai echilibrate 
serii a fost cea bănățeană, a 
VIII-a, în care echipa de pe locul 
3 în clasament are un plus de nu
mai patru puncte față de penulti
ma clasată, cea de pe locul 15. 
Duelul formațiilor de pe pozițiile 
1—2 este la fel de pasionant, cele 
două concurente fiind departajate 
doar de un punct: Minerul Anina 
21 puncte (golaveraj + 16), Mine
rul Moldova Nouă 20 puncte (+18). 
De-a lungul turului, in cele 15 e- 
tape, s-au perindat ca lideri cind 
echipe, printre care șl noua pro
movată Nera Bozovici (In etapa I, 
cînd a întrecut la scor, 6—0, pe 
Banatul Timișoara) ; au urmat la 
șefie Minerul Anina (7 etape), Mi
nerul Moldova Nouă (3), Metalul 
Oțelu roșu (2) șl Vulturii Textila 
Lugoj (2).

O situație ncmaiintîinită în alta 
grupe se constată In această serie,- 
și anume, succesul cu care și-au 
apărat șansele echipele gazde, ele 
ciștigind in 95 din cele 120 de 
jocuri. Oaspeții au obținut victorii 
în numai 7 meciuri, cifră nemai- 
întilnită în altă serie. „Recordul" 
îl deține fosta divizionară B, Mi
nerul Moldova Nouă, victorioasă 
„afară" în două partide (în etapa 
I și a IX-a) ; iar cîte un meci au 
ciștigat Laminorul Nădrag (etapa 
a XV-a — debutantă în Divizia 
C, care a avut o evoluție ascen
dentă, terminînd turul pe valorosul 
loc 4), Electromotor Timișoara (e- 
tapa a Vl-a), Metalul Bocșa (eta
pa a Vl-a), Metalul Oțelu roșu 
(etapa a IV-a) și Vulturii Lugoj 
(etapa a VIII-a). După cum se ve
de, fruntașa seriei, formația din 
Anina, n-a reușit să învingă în 
deplasare nici o echipă. înaintările 
seriei a VIII-a sînt, după numă
rul mare de goluri — 377 (media 
de meci : 3,14) — cele mai 
ductive, dar cu precădere pe 
propriu, căci in deplasare 
înscris decit 73 de goluri.

Sportivitatea a fost mult negli
jată în această serie. In „cazierul" 
comisiei de disciplină figurează 11 
echipe cu 32 de jucători suspen
dați pentru diferite abateri. Cele 
mal elocvente cazuri sînt : Minerul 
Moldova Nouă (5 jucători suspen
dați pe 23 de etape), Strungul A- 
rad (4 jucători — 28 etape — plus 
suspendarea terenului . pe 6 eta
pe !), Metalul Bocșa (5 jucători —

pro- 
teren 
n-au

14 etape și, o interdicție de a or
ganiza jocuri pe teren propriu 
timp de 3 etape) etc. O situație 
destul de gravă care trebuie să 
pună pe ginduri atit conducerile 
secțiilor cît și organele sportive 
locale 1

Despre fruntașa seriei ; 
RUL ANINA (situația în 
ment :
1 ÎS 8 5 2 25—9 21 p) 

A revenit în Divizia C

MINE- 
clasa-

- - ________  _____  _ in 1975
după ce a activat o perioadă în
delungată în campionatul secund 
(6_ ani). Echipa este antrenată de 

■ Dănilă Otiman. Lotul de jucători :
Secui, Bonfș — Șchiopu, Alexan
dru, Calotă, Dima, Olaru. Constan
tin — Cormoș, Niță, Simion, Da
mian, Ncicu — Vacai, Stingaciu, 
Frenț, Pavel și Copăceanu. Vîrsta 
taedie a lotului — 24 de ani. Cel 
mai tînăr — Ion Simion (18 ani), 
promovat în 1976, împreună cu ju
niorul Frenț ; cel mai In vîrstă — 
portarul Ion Boniș — 33 ani ; cel 
mai vechi jucător în echipă Gheor- 
ghe Damian — din 1965 ; căpitanul 
echipei — Viorel Șchiopu ; golge- 
ter în tur — extrema Copăceanu 
— 6 goluri. Următorii trei jucători 
au avut de-a face cu... comisia 
de disciplină a F.R.F., în toamnă : 
Secui (suspendat pe 3 etape), Nei- 
cu (2 etape) și Calotă (o etapă). 
Cele două înfrîngeri, Minerul Ani
na le-a suferit în deplasare, in fa
ța echipelor Unirea Sînnicolau 
(0—4) — în etapa a IX-a și Lami- 
norul Nădrag (0—1 în etapa a 
XlI-a). Toate cele opt meciuri ju
cate acasă le-a ciștigat, indlusiv 
cel cu principala ei rivală. Mine
rul Moldova Nouă (1—0). în de
plasare a totalizat 5 puncte, toate 
din rezultate de egalitate (de trei 
ori 1—1 și de două ori 0—0). Echi
pa aparține, cum se vede și după 
denumire, de Exploatarea minieră 
din pitorescul orășel bănățean, un
de există o veche tradiție fotbalis
tică. Minerul dispune de un fru
mos stadion, cu teren gazonat, și 
are un număr mare de suporteri, 
care doresc ca echipa lor să se 
reîntoarcă pe cea de a doua scenă 
a fotbalului nostru, obiectiv urmă
rit, Insă, cu aceeași ardoare și de 
cea de-a doua echipă minieră din 
județul Caraș-Severin — cea afla
tă acum pe locul secund, Minerul 
Moldova Nouă I

Și-au reluat pregătirile 
și divizionarele B
• De ieri a Început pregătirea 

sezonului de primăvară și divi
zionara B Tractorul Brașov, sub 
conducerea antrenorului Alexandru 
Meszaroș. Prima parte a perioa
dei pregătitoare se va consuma 
la Brașov, antrenamentele desfă- 
șurîndu-se atît în aer liber cît și 
în sală. De la 20 ianuarie pînă la 
5 februarie brașovenii se vor afla 
la Dîmbul Morii, unde accentul se 
va pune pe acumulările fizice. în 
continuare, Tractorul va susține 
mai multe jocuri cu caracter de 
verificare, (C. Gruia — coresp.).

• Șl F.C.M. Giurgiu a început 
tot ieri pregătirile. Antrenorii Șt. 
Onisie și M. Anastasovici au la 
dispoziție un lot de 18 jucători cu 
care, pînă la 18 ianuarie, vor efec
tua antrenamente zilnic, la Giur
giu. Apoi, pînă la sfîrșitul lunii, 
sediul pregătirilor va fi la Predeal, 
încă de pe acum au fost perfec
tate — pentru luna februarie — 
o silită de jocuri de verificare. 
Din lotul echipei fac parte șl doi 
jucători noi. Este vorba de Dindă- 
reanu, de la Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Și Nidelea, de la Mi
nerul Moldova Nouă. (Tr. Bar- 
bălată — coresp.).

T. RABȘAN

CONSFĂTUIRE CU ARBITRII
DIN LOTUL DIVIZIONAR A

F.R.F., prin Colegiul central al 
arbitrilor, aduce la cunoștință că 
în zilele de 19 și 20 februarie va 
avea loc consfătuirea cu arbitrii 
din lotul divizionar A. în vederea 
acestei acțiuni, în ziua de 18 fe
bruarie, la ora 18, vor fi prezenți 
la sediul F.R.F. următorii arbitri :

PUBLITURISM

de 
Și

dispun 
reduse 
ciulata, Covasna. Vatra Dornei, Slănic Moldova 
și Sîngeorz.

locuri pentru cura balneara la tarife Posesorii biletelor beneficiază de o reducere 
în stațiunile Felix, Herculane, Că- de 50% la tariful de transport pe C.F.R.

1

O. Anderco, T. Andrei, T. Balano- 
vici, I. Ciolan, I. Chilibar, M. Fe- 
diuc, A. Ghigea, C. Ghiță, I. Igna, 
Gh. Ionescu, Gh. Ispas, Gh. Jucan, 
M. Moraru, N. Raab, N. Rainea, 
I. Rus, C. Szilaghi, R. Șerban, O. 
Ștreng, V. Talar, C. Bărbulescu, 
M. Buzea, C. Dinulescu, N. Geor
gescu, Fr. Coloși, C. Manușaride, 
C. Niculescu, C. Petrea, N. Pe- 
triceanu, M. Popescu, Gh. Retezan, 
R, Stîncan, Gh. Vasilescu, A. Ene.

15. POLITEHNICA IAȘI
• PUNCTE REALIZATE : 14

(10 acasă + 4 In deplasare) —
procentaj 41,2 la sută,
• JUCĂTORI FOLOSIȚI :

Simlonaș (numărul meciurilor : 
16 — totalul notelor : 110). ro- 
m’lă (15—107), D. Ionescu (15—92), 
Trandafllon (15—58), Costea (15— 
00), Dănilă (14—82), Anton (14— 
89), Ursu (13—76), Ciobanu 
(13—85), cloclrlan (13—86), So
fian (12—82), Toacă (10—69). Banii 
(10—53), Z ' .......... __
(8—49), Mici o? (8—43), Șerbănică 
(6—12), Mureșan (4—24), 
(eanu (2—11).
• GOLGETERII ECHIPEI : Dă

nilă 8 (5 acasă + 3 în deplasa
re). Romllă 3 (2+1), D. Ionescu 
(0+2), Costea (1+1), Trandafllon 
(2+0) $1 Simlonaș (2+0), cîte 2, 
-----  (1+0) șl cloclrlan (1+0),

BENEFICIAT de o lovl- 
la 11 m, transformată de 

A fost sancționată cu 
2 transformate

19.

costas (9—59), Naște
Nem-

Sofian 
cîte 1.

e» A 
tură de 
Romllă.
.3 penaltyurl, 
unyl ratat.

O CARTONAȘE GALBENE : 
Romllă și Anton, cite 2, D. Io- 
nescu, Dănilă, Trandafllon, cio- 
cirlan, Micloș șl ciobanu, cite 1. 
Totalul cartonașelor : 10.
• CARTONAȘE ROȘII : RomUă 

(etapa a 15-a).
• A EXPEDIAT 227 șuturi la 

poartă (cele mal multe — cite 24
— In etapele a 11-a șl a 17-a, 
cele mai puține — 4 — în runda 
a 4-a), dintre care 103 pe spa
țiul porții (cele mai multe —15
— în etapa a 17-a, cele mai pu
ține — 1 — în runda a 4-a).

• I.A MECIURILE susținute a- 
casă (8 la număr), au asistat 
aproximativ 63 ooo de spectatori.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DE 
MÎINE.

ClȘTIGURILE TRAGERII PRO 
NOEXPRES DIN 5 IANUARIE 19+

EXTRAGEREA I : Cat. 2 : 1 va
riantă 25% a 25.365 lei și 3 varian
te 10% a 10.146 lei ; cat. 3 : 4,70 a 
11.873 lei î cat. 4 : 23,20 a 2.405 lei; 
cat. 5 : 77,60 a 719 lei ; cat. 6 : 
2.616,10 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 151.653

EXTRAGEREA a II-a : Cat. B : 
13,90 a 4.130 lei ; cat. C : 34.30 a 
1.674 lei ; cat. D : 1.785.40 a 60 lei.

Report la categoria A : 164.977 
lei.

AMBELE EXTRAGERI: Cat. E: 
97,75 a 200 lei ; cat. F : 2.008,30 a 
40 lei. Cîștigul în valoare de 25.365 
lei a revenit participantei JULIE- 
TA SEMO din București.

LA 16 IANUARIE 1977

Prima tragere Loto 2 a acestui 
an vă oferă mari șanse de a cîștiga 
autoturisme și bani.

Vă reamintim că se cîștigă șl 
cu 2 numere din 4 extrase, cu 3 
numere din toate cele 12 extrase.

Agențiile Loto-Proncsport vă 
oferă bilete cu numerele dv. pre
ferate pentru această tragere.



HANDBALIȘTI ROMANI PESTE HOTARE
• C.S.U. Suceava, invingătoare in Polonia • H.C. Minaur Baia Mare, pe locul 
secund la Budapesta • Echipa feminină a României, la Cheb (Cehoslovacia)

Echipa de handbal a Clubului 
sportiv universitar Suceava a în
treprins recent un turneu de 
două jocuri în Polonia. Ea a în- 
tîlnit formațiile K.S. Komunalni 
și W.F.S. din Lodz. Handbaliștii 
suceveni au cucerit victoria în 
ambele întîlniri. Ei au întrecut 
cu 25—22 pe K.S. Komunalni și 
cu 26—18 pe W.F.S.

★
BUDAPESTA, 10 (Agerpres). Tur

neul internațional de handbal de 
la Budapesta s-a încheiat cu vic
toria echipei locale Elektromos, 
care a totalizat 6 p. Pe locul 2 s-a 
clasat formația H. C. Minaur Baia 
Mare (4 p), urmată de reprezenta
tiva Austriei (2 p) și Spartakus 
Budapesta (0 p).

în ultima zi a competiției. H. C. 
Minaur Baia Mare a învins cu sco
rul de 34—22 (19—7) selecționata 
Austriei. Principalii realizatori ai 
echipei române au fost Faiko și 
Avramescu, care au înscris 10 și 
respectiv 7 goluri. Intr-un alt joc, 
Elektromos a întrecut cu scorul de 
34—31 (18—16) formația Spartakus.

FIȘIER
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PANORAMIC MONDIAL

BIATLONUL - SUB SEMNUL

Echipa feminină de handbal a 
României, care — în acest an — 
va participa la întrecerile cam
pionatului mondial grupa B (de
cembrie, R. F. Germania), a fost 
invitată la puternicul turneu de 
la Cheb (Cehoslovacia), ce se 
desfășoară între 31 ianuarie și 5 
februarie.

Lotul va fi alcătuit la finele 
celui de al patrulea turneu de 
sală al campionatului Diviziei A

(Brașov, 20—21 ianuarie) din ju
cătoarele care vor dovedi o for
mă sportivă superioară. Antre
norul Valeriu Gogâltan ne de
clara că „Turneul de la Cheb, 
în care vom întîlni formații de 
primă mină ale handbalului in
ternațional, ne va folosi pentru 
pregătirea echipei, pentru omo
genizarea ei și pentru titulari
zarea unor jucătoare tinere pe 
posturi".

CEHOSLOVACUL F. SIMON
ÎNVINGĂTOR LA CASTELROTTO

CALIBRULUI REDUS

ROSCOE TANNER CONDUCE
IN MARELE PREMIU FILT

Pe terenurile gazonate de la 
„Kooyong" din Melbourne s-au în
cheiat campionatele internaționale 
de tenis ale Australiei. In ultimele 
finale disputate s-au înregistrat 
rezultatele : simplu femei : Kerry

SCHI

BRIGITTE HABERSATTER (Austria)
Neașteptata revenire a Anne- 

Mariei Proll-Moser i-a spulberat 
iluzia de a prelua sceptrul in 
sinul echipei de schi feminin 
a Austriei, rol pentru care este 
din plin dotată. Această con
statare a devenit clară încă de 
la Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck, unde — in 
cursa de coborire — nu a pu
tut fi învinsă' decit de Roși 
Mittermaier aflată in super- 
formă. Medalia olimpică de ar
gint a fost confirmată in mai 
toate cursele de coborire (și u- 
neori în cele de slalom uriaș) 
din sezonul actual, ceea ce a 
făcut ca Brigitte Totschnig- 
Habersatter să conducă in ma
joritatea timpului in clasamen
tul general al Cupei mondiale 
(și probabil că dacă nu ar fi 
fost aceeași Annemarie Proll- 
Moser, cu recenta ei victorie 
de la Pfronten, am fi regă
sit-o tot pe tinăra Brigitte — 22 
de ani— in poziție de lideră). 
Originară din Filsmoos, in Alpii 
tirolezi, Brigitte Totschnig-Ha- 
bersatter — in ciuda taliei ne- 
avantajoase : 1,65 m la 58 kg — 
se dovedește, prin calități teh-

1

M

nice, prin stilul excelent și mai 
ales prin știința atacării curbelor, 
drept una dintre cele . mai va
loroase schioare ale sezonului. 
Dacă va acumula suficiente 
puncte in probele de coborire 
(in care e specialistă), iși poate 
pune chiar candidatura la ciști- 
garea Cupei mondiale.

JOCHEN DANNEBERG (R. D. Germană)

Pentru a doua oara consecu
tiv, Jochen Danneberg ciștigă 
tradiționalul concurs de sărituri 
cu schiurile intitulat „Turneul 
celor 4 trambuline’', care se 
dispută obișnuit tn jurul Anului 
Nou în două stațiuni de spor
turi de iarnă din R. F. Germa
nia și alte două din Austria. 
Competiția aceasta dă o mă’sură 
a valorilor sezonului incipient, 
dar rezultatele ei nu s-au con-

firmat întotdeauna deplin in 
marile întreceri mondiale sau 
olimpice. Iată, anul trecut, după 
ce ieșise victorios in clasamen
tul celor 4 trambuline, la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck, Jochen Danneberg 
obține o medalie de argint la 
trambulina mijlocie (70 m) și 
numai locul 4 la trambulina 
mare (90 m) — deși jn cva
drupla probă anterioară reali
zase o singură victorie și aceea 
tocmai la... Innsbruck ! Aceasta 
ne face să credem că proba 
celor 4 trambuline solicită mai 
curînd un echilibru nervos, o 
anumită constanță în perfor
manțe și desigur rezistență com- 
petițională. Și anul acesta, spor
tivul din Thuringia, membru al 
clubului A.S.K. Vorwărts din 
stațiunea montană Oberhof, n-a 
ciștigat decit o singură probă, 
cea de la Garmisch Partenkir
chen, dar locul 2 de la Oberst
dorf și locul 3 de la Bischofsho- 
fen i-au asigurat intîietatea în 
ctasamentul general. Tinărul 
sportiv din R. D. Germană 
(născut la 9 aprilie 1953), blond 
și cu statură atletică, se anunță 
ca un demn urmaș al marelui 
săritor Hans-Georg Aschenbach.

Reid — Dianne Fromholtz 7—5, 
6—2 ; dublu bărbați : Tony Roche, 
Arthur Ashe — Charles Pasarell, 
Erik van Dillen 6—4, 6—4 ; dublu 
femei : Dianne Fromholtz, Helen 
Gourlay — Kerry Reid, Betsy Na- 
gelsen 5—7, 6—4, 7—5.

în urma victoriei obținute în 
finala probei de simplu bărbați, 
jucătorul american Roscoe Tanner 
(6—3, 6—3, 6—3 cu argentinianul 
Guillermo Vilas) și-a asigurat pri
mul loc în noua ediție a Marelui 
Premiu FILT. Iată clasamentul pri
milor 10, după turneele de la Syd
ney și Melbourne : R. Tanner 198 
p, G. Vilas 158 p, K. Rosewall 
95 p, J. Alexander 83 p, D. 
Stockton și Ph. Dent — 65 p, 
R. Case 55 p, M. Edmondson 47 p, 
A. Ashe 40 p, H. Pfister 35 p.
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ROMA, 10 (A- 
gerpres). — La 
Castelrotto (Italia) 
a început un con
curs contînd pen
tru „Cupa 
dială“ la 
fond. In 
masculină 
km, victoria a re
venit, în mod 
surprinzător, tî- 
nărului schior 
cehoslovac Fran
tisek Simon 
foto), 
trat cu

h
pe 

cu 
30:48,1, cu- 

campi- 
Tho-

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA VOLEI
în competițiile europene 

volei rezervate echipelor 
club, partidele tur din 
semifinalelor s-au soldat cu 
mătoarele rezultate (cele 
formațiilor noastre le-am 
blicat în numărul de ieri) :

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : masculin: A.Z.S. Olsz-

de 
de 

cadrul 
ur- 
ale 
pu-

LA SĂRITURA I» ÎAĂLIIME
Cu prilejul unui concurs desfă

șurat la Minsk, tinărul atlet so
vietic Aleksandr Grigoriev a sta
bilit cu performanța de 2,26 m un 
nou record european și unional de 
sală în proba de săritură in înăl
țime. Vechiul record, realizat cu 
aproape 16 ani în urmă, aparținea 
fostului campion olimpic Valeri 
Brumei (U.R.S.S.) cu 2,25 m. A- 
leksandr Grigoriev. în vîrstă de 21 
de ani, are înălțimea de 1,89 m si 
utilizează stilul ..Fosbury".

tyn — Ț.S.K.A. Sofia 3—2 (9, 
—13, —4, 5, 15), Rembert Turn
hout (Belgia) — Vardar Skoplie 
0—3 (—16, —13, —9), Starlift 
Heerlen (Olanda) — Ț.S.K.A. 
Moscova 0—3 (—13, —9, —5) ; 
feminin : Ruda Hvezda Praga — 
Dinamo Moscova 1—3 (13, —10, 
—4, —8), Slavia Bratislava — 
Levski Spartak Sofia 3—0 
4, 16), N.I.M. Budapesta — A.S.U. 
Lyon 3—0 (4, 5, 0) ;

CUPA
Traktor 
nik Riga 
Honved 
naikos Atena 3—0 (4, 3, 
Aero Odolena Vodă 
slovacia) — Slavia Sofia 
(—15, 3, 1, 11) ; feminin :
V.O.N.S. Genoegen (Belgia) — 
Dynamo Berlin 0—3 (—9, —3, 
—3), Ujpesti Dozsa — O.K. Ri
jeka 3—0 (9, 3, 9), Wisla Cra
covia — Iskra Voroșilovgrad 0—3 
(-11, —9, —11).

Partidele retur se vor disputa 
la sfîrșitul acestei' săptămîni.

(6,

CUPELOR : masculin : 
Schwerin — Radioteh- 
0—3 (—10, —15, —11), 
Budapesta — Panathi- 

15), 
(Ceho- 

3—1

'/O »

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE VOLEI (t)

SOFIA, 10 (prin telefon). S-au 
încheiat întrecerile din cadrul tur
neului internațional de volei, re
zervat echipelor de tinșret. La 
masculin, victoria a revenit re
prezentativei Bulgariei, urmată de 
Polonia, R.D. Germană și Româ
nia, în timp ce la feminin pe 
primul loc s-a clasat echipa Polo* 
niei. urmată de Bulgaria și Româ
nia. Iată ultimele rezultate : .mas
culin : România — R.D. Germană 
0—3, România — Polonia 2—3, 
Ungaria — R. D. Germană 1—3, 
Polonia — Cehoslovacia 3—0, Bul
garia — Ungaria 3—0, Ungaria — 
Cehoslovacia 3—2. Polonia — R.D.

DE LA SOFIA
Germană 3—0 ; feminin : Româ
nia — Polonia 0—3, România — 
Bulgaria II 3—1, Bulgaria — Un
garia 3—0 (partidă condusă de ar
bitrii români V. Vrăjcscu și A. 
Dinicu), Polonia — Bulgaria II 
3—0, Cehoslovacia — Ungaria 3—1,

TURNEELE DE BASCHET
DE LA ESENIKE

ȘI VARȘOVIA

Mon- 
schi 

proba 
de 30

(în 
cronome- 

timpul 
29:52,9. 

locul 
timpul

de 1
Clasat 
patru, 
de 1 h
noscutul 
on suedez 
mas Wassberg se 
menține lider al 
clasamentului ge
neral al „Cupei 
Mondiale", tota- 
lizînd, după pa
tru concursuri, 43 

11 urmează 
: Simon 
și elve- 

Franz 
— 36 p. 
feminină 

de 
Carola ,

p.
Frantisek
— 38 p : 
țianul 
Renggli - 
Cursa 

fost cîștigată 
vest-germană

de 5 
sportiva 
Goeritz, cu timpul de 20:01,1.

CLASAMENTUL „

LA ZI, ÎN LUMEA 
RECORDURILOR 
ATLETISMULUI

* »

Răspunzînd cererii exprimate de 
un mare număr de iubitori ai spor
tului, incepînd de astăzi vom pu
blica listele — la zi — ale recor
durilor mondiale, europene ți ro
mânești la mai multe discipline 
sportive. în ceea ce privește atle
tismul, trebuie să precizăm că, po
trivit hotăririi federației interna
ționale, în probele pînă la 400 m 
se ține evidența doar a recorduri
lor înregistrate electronic, perfor
manțele fiind notate în sutimi de 
secundă. Din acest motiv în drep
tul acestor probe am înscris ca re
corduri naționale cele, mai bune 
performanțe cronometrate electro
nic, realizate de atleții noștri.

Gheorghe Megelea,' medaliat cu bronz la J.O., va încerca, în acest 
sezon, să-și corecteze recordul stabilit la Montreal

Masculin MONDIAL EUROPEAN

100 m 9,W Hines (S.U.A.) *68 10,07 Borzov (U.R.S.S.) •72
200 m 19.83 T. Smith (S.U.A.) ’68 20,00 Borzov (U.R.S.S.) •72
400 m 43.86 Evans (S.U.A.) *68 44,70 Honz (R.F.G.) •72
800 m 1:43,50 Juantorena (Cuba) ’76 1:43,7 Fiasconaro (Ital.) ’73
1500 m 3:32,2 Bayi (Tanzania) '74 3:34,0 Wadoux (Franța) ’70
5000 m 13:13,0 Puttemans (Belgia) ’72 13:13,0 Puttemans (Belgia) •72
10 OCO m 27:30,8 Bedford (M. Brit.) •73 27:30,8 Bedford (M. Brit.) •73
3 000 m. ob 8:08.02 Gărderud (Suedia) •76 8:08,02 Gărderud (Suedia) ’76
110 mg 13,24 Milburn (S.U.A.) ’72 13,28 Drut (Franța) '75
400 mg 47,64 Moses (S.U.A.) ’76 48,12 Hemery (M. Brit.) ’68
4X100 m 38,19 S.U.A. ’72 38,42 Franța ’68
4X400 m 2:56,1 S.U.A. ’68 3:00,5 R.F. Germania '68
înălțime 2,32 Stones (S.U.A) ’76 2,29 Wszola (Polonia) ’76
Prăjină 5,70 Roberts (S.U.A.) ’76 5,62 Kozakiewicz (Polonia) ’76

Slusarski (Polonia) ’76
Lungime 8.90 Beamon (S.U.A.) *68 8,45 Stekici (lug.) '75
Triplu 17,89 Oliveira (Brazilia) ’75 17,44 Saneev (U.R.S.S.) ’72
Greutate 22,00 Barișnikov (U.R.S.S.) ’76 22,00 Barișnikov (U.R.S.S.) ’76
Disc 70,86 Wilkins (S.U.A.) ’76 68,60 Wolf. Schmidt (R.D.G.) ’76
Ciocan 79,30 Wai. Schmidt (R.F.G) ’75 79,30 Wai. Schmidt (R.F.G.) •75
Suliță 94,58 Nemeth (Ungaria) ’76 94,58 Nemeth (Ungaria) ’76
Decatlon 8618 Jenner (S.U.A.) ’76 84 54 Avilov (U.R.S.S.) ’72

Feminin
100 m 11,01 Richter (R.F.G.) •76 11,01 Richter (R.F.G.) '76
2^)0 m 22.21 Szewinska (Polonia) ’74 22,21 Szewinska (Polonia) •74
400 m 49,29 Szewinska (Polonia) ’76 49,29 Szewinska (Polonia) ’76
820 m 1:54.94 Kazankina (U.R.S.S.) ’76 1:54,94 Kazankina (U.R.S.S.) ’76 j
1 500 m 3:56,0 Kazankina (U.R.S.S.) •76 3:56,0 Kazankina (U.R.S.S.) ’76 |
3 030 m 8:27,1 Braghina (U.R.S.S.) '76 8:27,1 Braghina (U.R.S.S.) •76 I
100 mg 12,59 Ehrhardt (R.D.G.) •72 12,59 Ehrhardt (R.D.G.) •72 I
4X500 m 42.50 R.D. Germană •76 42,50 R.D. Germană ’76
4X400 m 3:19,23 R.D. Germană ’76 3:19,23 R.D. Germană ’76
înălțime 1,96 Ackermann (R.D.G.) ’76 1,96 Ackermann (R.D.G.) •76
Lungime 6,99 Siegl (R.D.G.) •76 6,99 Siegl (R.D.G.) •’76
Greutate 21,99 Fibingerowa (Ceh.) ’76 21,99 Fibingerowa (Ceh.) '76
Disc 70,50 Melnik (U.R.S.S.) •76 70,50 Melnik (U.R.S.S.) ’76
Suliță 69,12 Fuchs (R.D.G.) •76 69.12 Fuchs (R.D.G.) •76
Pentatlon 4932 Pollak (R.D.G.) •73 4 923 Pollak (R.D.G.) *76

Turneul internațional de baschet 
pentru juniori desfășurat în loca
litatea cehoslovacă Esenike a fost 
cîștigat de reprezentativa secundă 
a Cehoslovaciei care a totalizat 10 
p. Urmează în clasament : 2. Po
lonia 8 p, 3. Bulgaria 8 p, 4. Româ
nia 7 p, 5. Cehoslovacia A 7 p, 6. 
R. D. Germană 5 p. In ultima zi 
a competiției au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Cehoslova
cia A — Polonia 
Bulgaria—România 
Cehoslovacia B — 
93—68 (55—36).

★
„Cupa eliberării__ ____ ____

via“, competiție de baschet rezer
vată echipelor de tineret, a revenit 
selecționatei Budapestei. Baschet- 
baliștii maghiari au realizat 9 p și 
au fost urmați în clasament de 
echipele Varșovia II 9 p, Varșovia 
I 8 p, Moscova 7 p. Praga 7 p, 
București 5 p. Rezultatele întilni- 
rilor din ultima zi : Varșovia II — 
Moscova 98—81 (42—41). Budapesta 
— București 87—82 (47—34), Var
șovia I — Praga 106—86 (53—28). 
Printre cei mai eficaci jucători ai 
turneului s-a aflat și Marian Bra- 
boveanu, situat pe locul trei cu 
136 p înscrise. Titlul de coșgeter 
a fost cucerit de cehoslovacul Gus
tav Graska (145 p).

84—80 (30—44),
86—73 (39—36), 

R. D. Germană

orașului Varșo-

ROMANESC

10,41 Dulgheru •73
21,03 Petrescu •74
46,71 C, Stan •73

1:45,9 Ghipu •74
3:38,4 Ghipu •75

13:27,2 Floreta ’74
27:59,93 Floreta ’76
8:16,2 Cefan ’76

13,76 Sebestyen ’76
51,59 Suciu ’73
40,13 Ech. națională '74

3:08,83 Ech. națională '74
2,17 loan/ Cirstea 72/75
5,23 Ligor •72

8,01 Za h ari a ’69
17,12 Corbu •71
18,05 Iordan ’75
63,86 Naghi ’76
69,40 Stan ’75
87,16 Megelea ’76
7 971 Bogdan ’75

11,76 Ștefânescu •74
23,47 Ștefănescu •74
51,20 Suman ’74

1:58,64 Suman '74
4:04,2 Mârâșescu ’76
8:54,09 Mărâșescu '75

12,84 Ștefânescu '72
46,30 Ech. națională *74

3:30,8 Ech. națională ’74
1,93 Popa *76
6,82 Viscopoleanu '68

19,15 Loghin ’75
67,96 Menis 76
60,98 Pecec '75
4 446 Popa ’76

Dacă schiul alpin iși deapănă 
de mult istoriile de senzație ale 
acestui 
marilor 
Și asta 
grele, 
mult înaintea tuturor sportivi
lor iernii. Sezonul de iarnă în 
care ne aflăm este, din punct 
de vedere al biatlonului, cu 
totul special, cel puțin din două 
motive. Primo, pentru că 
ultima iarnă în care se 
folosește la trageri arma 
calibru mare. In viitor se 
trage cu arme de calibru redus 
și la distanță mai mică. Se pre
supune că tirul, ca o componen
tă a probei de biatlon, va de
veni mai ușor, că foarte mulți 
schiori vor reuși trageri optime 
și că specificul iernii, alergarea 
pe schiuri va avea o pondere 
mult mai mare ca pînă în pre
zent în stabilirea clasamentelor 
finale. Această deducție atrage 
de la sine alta, și anume aceea 
că alergarea pe schiuri va de
veni mult mai rapidă, că even
tual mulți fondiști se vor în
cumeta să-și încerce forțele în 
biatlon simțind că șansele per
sonale au crescut considerabil. Și, 
secundo, că după J.O. de la 
Innsbruck, ca obiectiv final pen
tru noul ciclu olimpic, majori
tatea echipelor naționale își vor 
întineri garniturile, cooptînd 
speranțele (și talentele) pentru 
Lake Placid 1980. Cu alte cuvin
te, ne aflăm într-un sezon-test 
de stratificare a noilor valori, 
de descoperire a aspiranților la 
medaliile anului ’80. Aceste fap
te atrag, încă din această iar-

sezon, în 
întreceri 
în ciuda 
timpurii,

biatlon ceasul 
abia a sunat, 
unor pregătiri 

începute cu

este 
mai 

cu 
va

iernii.
Ni-

CUPEI MONDIALE"
IN PROBELE DE SCHI ALPIN

PARIS, 10 (Agerpres). — în ur
ma rezultatelor inregistrate în con
cursul desfășurat la sfirșitul săp- 
tămînii trecute în stațiunea vest- 
germană Garmisch Partenkirchen, 
in clasamentul individual mascu
lin al „Cupei Mondiale" la schi

alpin conduce austriacul Franz 
Klammer, cu 75 p. Pe locurile ur
mătoare se află Heini Hemmi (El
veția) — 73 p. Klaus Heidegger 
(Austria) — 70 p, Piero Gros (Ita
lia) — 64 p și Ingemar Stenmark 
(Suedia) — 54 p.

nă, mari răsturnări în clasamen
tele individuale și chiar în pon
derea pe națiuni a primilor 
zece clasați la marile competi
ții, de tipul campionatelor mon
diale care în ’77 se vor desfă
șura în Norvegia. Credem, deci, 
că în acest sezon, sovieticii — 
cu o echipă întinerită (în parte) 
chiar dinainte de Innsbruck și 
cu excelenți alergători pe schi
uri— vor domina cele mai im
portante competiții ale 
Actualul campion olimpic
kolai Kruglov, secundat de co
legii săi Aleksandr Elizarov 
Ivan Biakov sînt forțe 
consacrate, foarte greu de depă
șit. Poate doar Aleksandr Tiho
nov, acest uimitor exemplu de 
longevitate sportivă la cotele 
cele mai înalte ale performan
ței, să reușească (tocmai prin 
valoarea alergării), să obțină, în 
ciuda adversităților, un nou 
titlu mondial. Cu Tihonov în 
echipă, sau cu un înlocuitor, 
formația sovietică este deosebit 
de omogenă valoric și rămîne 
principala favorită la ștafetă , 
ca și la probele individuale. Ad
versarii principali ai sovieticilor 
rămîn schiorii finlandezi, chiar 
dacă în locul foștilor cam
pioni mondiali Suutarinen și 
Ikkola vom întîlni nume noi — 
ca Raimo Sapiainen — alături 
de Saira și FIoejt. Este de pre
văzut o revenire puternică, spec
taculoasă, a schiorilor din R.D. 
Germană, după părerea noastră 
mai pronunțată din iarna viitoa
re, odată cu tragerea la calibru 
redus. în acest context, schiorii 
români (și ei cu garnitură înti
nerită) reconsiderînd pregătirea, 
în sensul intensificării alergării 
pe schiuri, au posibilitatea de 
a-și găsi poziții meritorii în vi
itoarele, modificate ierarhii. 
Pentru început, la individual, 
protagonist ■ rămîne Gheorghe 
Gîrniță, care cu imensa doză de 
ambiție și responsabilitate ca- 
re-1 caracterizează este capabil 
să reediteze la campionatele 
mondiale sau altă mare compe
tiție un rezultat surpriză.

Ș» 
reale.

M. B.

IUGOSLAVIA
JUCĂTORII TINERI

IN PRIM PLAN

CAMPIONATELE

iN PAUZĂ DE IARNĂ

în prima jumătate a lunii de
cembrie, s-a încheiat turul cam
pionatului Iugoslaviei, avînd ca 
primă caracteristică întinerirea 
majorității echipelor participante. 
Dar nu o întinerire de dragul 
numelor noi, ci sprijinită pe va
loarea noilor veniți. Demnă de 
semnalat este și îmbunătățirea 
jocului majorității participante
lor, în sensul unei mai bune 
pregătiri fizice.

Campioana de toamnă, Steaua 
Roșie Belgrad, cu numai 7 car
tonașe galbene și nici un jucă
tor eliminat, datorită jocului său 
disciplinat, a dovedit că este din 
nou cea mai bună echipă din 
prima ligă. Din cele 17 meciuri 
disputate, a cîștigat 10, a remizat 
de 6 ori și a pierdut o singură 
dată, în deplasare, cu Sloboda

CLASAMENTUL TURULUI
1. Steaua Roșie
2. Sloboda Tuzla
3. Dinamo Zagreb
4. Velez Mostar
5. Radnlcikl Niș
6. Olimpija Ljubl.
7. Hajduk Spilt
8. Partizan Belgrad
9. Borac Banja L.

10. Rijeka
11. Buduc. Titograd
12. N.K. Zagreb
13. Vojvodina N. S.
14. Sarajevo
15. O.F.K. Belgrad
16. Napredak Kruș.
17; Celîk zenica
18. Zeleznicear

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

5 19—17
6 25—24
8 27—30
7 18—26
7 25—35
7 20—30

19
18
18
17
17
17
15
15
14
14
13
12

9

Tuzla (0—2), marcînd 29 de go
luri și primind 
formației
10 goluri 
țin decît 
terul de 
lui. Noul antrenor, Gojko Zeț 
(care l-a înlocuit pe Cirici) a fo
losit metode de antrenament in
teresante, pregătind campionatul 
cu meciuri amicale disputate în 
compania unor echipe puternice

15. Golgeterul 
este Z. Filipovici, cu 

marcate, două mai pu- 
Bajevici (Velez), golge- 

toamnă al campionatu-

Golgeterul campionatului de toamnă, Bajevici (mijloc), împreună cu 
internaționalii Halilboghici (stingă) și Vlădici (dreapta), toți de la 

Velez Mostar.
din Anglia, Italia sau R. F. Ger
mania. Nu s-a înșelat. „ll“-le 
din Belgrad a început campiona
tul foarte bine, printre învinsele 
sale numărîndu-se Partizan Bel
grad, Hajduk Split și Dinamo 
Zagreb.

Locul secund l-a ocupat, spre 
surprinderea generală, formația 
Sloboda din Tuzla care a acu
mulat 22 de puncte. Trebuie con
semnat faptul că în campiona
tul trecut Sloboda abia scăpase 
de retrogradare, ocupînd locul 
17! Jocul echipei, indiferent de 
adversar, de faptul că joacă a- 
casă sau în deplasare, este ofen
siv și atractiv. Jocul său a de
venit mai eficace, mai rațional, 
jucătorii sînt mai atenți la sar
cinile individuale pe care le pri
mesc de la antrenorul lor, Ghe- 
rum, fost jucător al echipei. Cei

mai buni jucători : Hatunici. Hu- 
kici și Mulahasanovici.

Pe poziția a treia a terminat 
Dinamo Zagreb. Se pare că cri
za din ultimii ani (titlul i-a re
venit pentru ultima oară cu 18 
ani în urmă) a fost depășită și 
că echipa va avea un cuvînt 
greu de spus în lupta pentru lo
cul I. Antrenorul Bazici a corec
tat foarte mult jocul înlăturînd 
o lipsă care a predominat ani în 
șir (ineficacitatea) și a îmbună
tățit combativitatea jucătorilor.

Cel mai bun fotbalist al jumă
tății de campionat disputate a 
fost declarat în unanimitate fun
dașul sînga al lui Velez Mostar 
și al echipei naționale, Hagiab- 
dici, iar cel mai bun arbitru al 
sezonului — belgrădeanul Miloș 
Giaici.

GHEORGHE GLISICI

CAMPIONATE iN CURS DE DESFĂȘURARE
FRANȚA (etapa 20). Prima eta

pă a returului nu a adus nici o 
modificare în lupta pentru primul 
loc, care este foarte strînsă. Bastia 
— revelația campionatului — a 
dispus de Lens cu 3—2. Alte re
zultate : Marsilia — Nantes 1—1 ; 
Lyon — 1 __ 
Etienne 0—0.
1. Nantes
2. Bastia
3. Lyon

ivAcu-oiiia —— x'idiitco a—x ț 
Nancy 2—1 ; Metz — St.

Primele
20 11
20 12
20 10

F. C. Utrecht. Alte rezultate : F.C. 
Amsterdam — Twente 0—1 ; P.S.V. 
Eindhoven — 
3—0. Primele
1.
2.
3.

Ajax
Feyenoord
F.C. Utrecht

E.E.V. 
clasate :

18 13 3
17 12 4 

: 18 10 3

Eindhoven

2
1
5

36—13 29
47—17 28
35—29 23

(etapa 
lider —

clasate : 
5 4 
3 5 
7 3

40—23
48—32
36—22
Ajax

27
27
27

18)
a terminat la 
deplasare, cu 
amenințată de

OLANDA
deocamdată 
egalitate (0—0), în 
Graafschap, dar este
Feyenoord care a dispus cu 5—2 de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Sezonul „Indoor" 

s-a deschis la Richmond (Virginia). 
La start au fost prezenți numeroși 
componențl ai lotului american. Re
zultate : 60 y — Steve Riddick 5,9 : 
1 milă — Rex Wiggins 4:11,3; 60 y g 
— Kerry Bethel 7,2 ; 60 y (f) —
Ferida Davy 6,7. • Cunoscutul sprin
ter american de culoare Steve Wil
liams, corecordman al lumii în 
proba de 100 m plat cu timpul de 
9,9, absent anul trecut de la marile 
competiții, fiind accidentat, a decla
rat că și-a reluat antrenamentele. 
Steve Williams își va face reintrarea 
cu prilejul unor concursuri progra
mate la mijlocul lunii ianuarie pe 
teren acoperit la Los Angeles. New 
York. Sen Diego și în alte orașe.

AUTO • La „Raliul Monte Carlo" 
(22—29 ianuarie) și-au anunțat parti
ciparea 215 piloți, cel - mal mare 
număr înregistrat în ultimii zece 
ani, dar insuficient pentru a acoperi 
toate traseele, astfel că organizatorii 
au trebuit să anuleze două dintre 
cele zece itinerare anunțate inițial, 
anume Londra șl salonic. Cel mai 
mulți concurent! (65) vor pleca din

Paris, Monte Carlo (50), Roma (24) 
și Almeria (23).

CICLISM A Ciclo-crosul de la 
Montilier a fost cîștigat de elveția
nul Albert Zweifel — 22 km în 
58:38, urmat de K.p. Thaler (R.F.G.) 
Ia 8 sec.

HANDBAL e Honved Budapesta, 
aflată în turneu în R.F, Germania, 
a susținut un joc amical cu forma
ția T.S.V. Gensungen. Handbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu 
31—23 (14—11),

SĂNIUȚE • Campionatele mon
diale ce urmau să se desfășoare la 
15—16 ianuarie în localitatea Villard 
de Lens (Franța) au fost amînate 
din cauza timpului călduros șl a 
lipsei de zăpadă. Ele urmează să 
se desfășoare la sfîrșitul lunii martie 
sau începutul lunii aprilie. într-o 
altă țară, pe o pistă cu gheață ar
tificială.

ȘAH • După două runde, în tur
neul de la Belgrad conduc Tringov 
(Bulgaria) șl Simici (Iugoslavia) cu

cite 1 p (1), urmați de alți trei ju
cători printre care maestrul român 
Victor Ciocâltea — 1 p. In primele 
partide, Ciocâltea a remizat cu marii 
maeștri Vadăsz (Ungaria) și Pîdevski 
(Bulgaria) .

TENIS « Iugoslavul Nicola Pilicl 
a cîștigat turneul de la Bremen, în
vingînd în finală cu 7—6, 7—6, 7—6 
pe englezul David Lloyd. La femei: 
Helga Masthoff — Sylvia Hanlka 
6—2, 6—2.

TENIS DE MASĂ • în finala tur
neului de la Thornaby (Anglia) ju
cătorul sovietic Stanislav Gomoșkov 
l-a întrecut cu 3—1 (19. —19, 11. 24) 
pe englezul Desmond Douglas. La 
feminin., jucătoarea engleză Carole 
Knight a reușit să o învingă cu 
3—2 (15, —20, —15, 11, 18) pe com
patrioata sa Jill Hammersley, de
ținătoarea titlului european. La du
blu masculin : Gomoșkov, Strokatov 
(U.R.S.S.)— Neale, Douglas (Anglia) 
3—2 (13. —19, 17. —13, 17) ; dublu
mixt : Bumazaian. Ferdman
(U.R.S.S.) — Douglas, Howard (An
glia) 3—1 (13, —17, 19, 18).

PORTUGALIA (etapa 13). Deși 
învinsă cu 1—0 de Setubal. Spor
ting Lisabona conduce detașat în 
clasament, urmată de Benfica, vic
torioasă în meciul cu Mont.ijo cu 
4—1. Primele clasate :
1. Sporting 12 11 1 0 29— 7 23
2. Benfica 13 8 3 2 22—14 19

BELGIA (etapa 17). F.C. Bruges 
își confirmă forma, învingînd în 
deplasare pe Beringen cu 4—1 !, în 
timp ce Racing White Molenbeek a 
întrecut cu 1—0 pe Courtrai. Sur
prinzătoare este infringerea catego
rică suferită de Anderlecht la Wa- 
regem : 3—0 ! Primele clasate :
1. F.C. Bruges 17 11 4 2 36—15 26
2. Molenbeek 17 10 5 2 27—13 25
3. Beerschot ' 17 9 5 3 38—21 23

SPANIA (etapa 17). Rezultate
mai importante : Valencia — Atle
tica Madrid 2—3 ; Betis — C. F. 
Barcelona 1—3 ; Real Madrid — 
Malaga 4—1. Primele clasate :
1. C.F. Barcelona 17 11 3 3 38—15 25
2. Atletico 17 9 5 3 33—25 23
3. Valencia 17 8 5 4 35—26 21

GRECIA (etapa 14). Rezultate
mai importante : Panahaiki — O- 
lympiakos Pireu 0—1 ; P.A.O.K, — 
Panetolikos 2—1 ; Ethnikos — Pa- 
nathinaikos 1—1. Primele clasate :
1. P.A.O.K. 14 11 3 0 33— 8 25
2. Olympiakos 14 11 2 1 28— 8 24
3. Panathinaikos 14 9 4 1 28— 8 22

• în preliminariile C. M. (ju
niori) : Maroc — Guineea 3—0 
(2—0). In tur : 0—1. Echipă Maro
cului s-a calificat pentru turneul 
final.


