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Sala din localitate a fost vineri 
seara mai plină ea niciodată în 
ultimele zile. Interesul amatorilor 
de sport polonezi era pe deplin 
justificat, dacă ne gindim că in 
această seară urmau să se întil- 
nească, intr-un palpitant derby 
al seriei B a campionatului mon
dial universitar de handbal, selec
ționatele României si Poloniei, am
bele neînvinse încă în această 
competiție.

Meciul a fost deosebit de fru
mos, palpitant, deschis, cu foarte 
multe faze care au încîntat pe cei 
prezenți. In cele din urmă, jucînd 
mai bine decît în celelalte con
fruntări. handbaliștii români au 
realizat o victorie de prestigiu, in- 
vingînd pe teren propriu reduta
bila selecționată studențească a 
Poloniei cu 25—22 (12—10). Repre
zentativa tării noastre s-a impus 
clar, fiind superioară în apărare, 
unde toti jucătorii s-au mișcat 
mult, repliindu-se Ia timp, ceea ce 
a făcut ca una din principalele 
„arme" tactice ale gazdelor — con
traatacurile — să fie prompt anu
lată. De asemenea, în atac, jucă
torii români au combinat rapid, 
punînd în valoare verva de sut 
a lui Mironiuc, autor a 11 goluri

în acest meci și care s-a clasat pe 
primul loc în clasamentul golge- 
terilor grupei B a C.M. universi
tar cu 29 de goluri înscrise.

Meciul a fost echilibrat în pri
ma repriză, cînd pe tabela de mar
caj a fost consemnată de 5 ori 
egalitatea : 1—1, 4—4 (min. 14). 
5—5 (min. 15), 7—7 (min. 20) si 
8—8 (min. 23). In finalul acestei 
reprize promptitudinea în apăra
re, dar și rapiditatea și eficacita
tea acțiunilor ofensive au adus 
formației noastre un avantaj de 
două goluri : 12—10. Partea a doua 
a întîlnirii a fost diferită. în sen
sul că handbaliștii români s-au 
impus mai net. arătîndu-se supe
riori si pe plan fizic. în ciuda 
faptului că formația adversă era 
frenetic încurajată de public, e- 
chipa României a dominat tot tim
pul, conducînd cu autoritate și pe 
tabela de marcaj. De trei ori for
mația română a condus Ia o dife
rență categorică de șase puncte : 
23—17 (min. 55), 24—18 (min. 57) 
și 25—19 (min. 58).

Punctele au fost înscrise de Mi
roniuc 11. Voina 5, Drăgăniță 4. 
Stockl 4, Folker 1 — pentru Româ
nia, Gmyrek 7, Kozyl 6. Brzo
zowski 3, Cieszelzski 2, Sojkin 1. 
Ciesla 1, Wiowiarz 1, Jedlinski

1 — pentru Polonia. Porta
rul Șt. Orban, care a apărat 2 
aruncări de la 7 m, accidentat în 
min. 43. a fost înlocuit de Vasi- 
lache. Meciul a fost excelent ar
bitrat de cuplul iugoslav Milan 
Valcici și Miodrag Stanoevici.

Clasamentul grupei B a C.M. 
universitar este următorul :
1. ROMANIA 4 4 0 0 122— 63 8
2. Polonia 4 3 0 1 119— 72 6
3. Tunisia 4 2 0 2 77— 93 4
4. Japonia 4 1 0 3 70— 83 2
5. Belgia 4 0 0 4 37—104 0

în grupa A. la Byalistok s-a ju
cat un singur meci, încheiat în 
mod surprinzător la egalitate : Un
garia — Bulgaria 28—28 (11—17). 
Pe primele două locuri în clasa
mentul acestei grupe s-au clasat 
în ordine : 1. Iugoslavia (30—26
cu Uniunea Sovietică în etapa 
precedentă) cu 6 p, golaveraj : 
119—88 și 2. U.R.S.S. 6 p (111—92).

Duminică, în sala Institutului de 
Educație Fizică din Varșovia se 
vor disputa jocurile finale. Pentru 
primele două locuri se vor întîlni, 
deci, România și Iugoslavia, în 
timp ce pentru locurile 3—4 se vor 
înfrunta U.R.S.S. și Polonia.

Horio ALEXANDRESCU

ULTIMELE ZILE ÎN POIANA BRAȘOV

LOTUL A DE FOTBAL ÎNCHEIE MII NE
PRIMA ETAPĂ: ALTITUDINE OXIGEN
• Ui program ncn stop •Moment 
de vîrf In sala de forță «Un supli
ment inedit: zilnic, două reprize 
teoretice • Calculele lui 

lordănescu
Lucru intens Ia Poiana. „Anul 

trecut — spune Ștefan Covaci — 
n-am programat această perioa
dă de lucru în comun, mizind 
pe participarea conștiincioasă a 
jucătorilor în cadrul eforturilor 
cluburilor. între timp, necesita
tea acestui stagiu s-a dovedit in
dispensabilă".

Cum s-au prezentat jucătorii ? 
Cu pierderile inerente după cele 
24—25 de zile de vacanță, a- 
ceastă vacanță care, în fiecare 
an, are loc în perioada cea mai 
„dificilă" a iernii noastre, pe
rioadă echivalentă cu momentul 
de vîrf al performanțelor culi
nare. Din fericire, se pare că 
„reajustarea" jucătorilor s-a re
zolvat destul de repede.

Dar să prezentăm programul 
zilei de vineri.

Ora 8 — înviorarea, 30 de 
minute. Ora 8,30 — preparative 
pentru lucrul de dimineață. Ora 
9,00 — micul dejun. Ora 9,30 — 
discuție condusă de dr. D. To- 
mescu pe tema recuperării e- 
ficace și a alimentației raționale.

Ora 10 — antrenament în sala

Un grup de „tricolori" (Boloni, 
portarul Windt), în plin efort în

susținut, 
haltere, 
laterale 
sensuri,

de forță. Tempo foarte 
Atelier cu șase secții : 
haltere mici, sărituri 
peste bancă în ambele 
tracțiuni cu brațele și picioarele 
la aparate de extensie, „podul" 
luptătorilor, rulări pe spate, cu 
mingea între picioare. După e- 
puizarea tuturor seriilor, exerci
ții de unul singur sau cu par-

RELAȚIA ANTRENOR - SPORTIV 
Șl MAREA PERFORMANȚĂ

Potrivit indicațiilor partidului privind stilul de muncă, condu
cerea mișcării sportive consultă, înainte de a lua o hotărîreîn 
principalele probleme privind dezvoltarea activității de educa

ție fizică și sport, un activ tot mai larg de specialiști, de antrenori și 
sportivi fruntași, de oameni care lucrează nemijlocit în domeniul res
pectiv. Această practică tinde să devină o realitate și în relațiile dintre 
antrenori și elevii lor, sportivii. Și pentru că ne aflăm într-o peri
oadă în care s-au declanșat pregătirile unui nou an competițional, 
ale unui nou ciclu olimpic, am vrea să aducem în discuție această 
relație antrenor—sportiv, cu mare pondere în atingerea țelului co
mun — performanțe cît mai înalte, competitive pe plan mondial.

Vom preciza că nu sîntem de partea celor ce stabilesc o ierarhie 
între cele două personaje („Cine pe cine face... mare ? Antrenorul 
pe sportiv, sau invers ?“), fiind de părere că ambele au un rol ho- 
tărîtor în obținerea scopului final, că între antrenor și sportiv tre
buie să existe. în mod normal, relații principiale, de strînsă colabo
rare, de sinceritate, de încredere și respect reciproc. Ne gîndim, fi
rește, ia sportivul format. Ia sportivul de mare performanță, care 
a ajuns la un nivel superior de înțelegere, ca și la faptul că deci
zia finală aparține antrenorului. Orice atingere adusă acestor rela
ții se repercutează negativ asupra rezultatelor, în detrimentul am
bilor factori. Un domeniu în care s-au făcut progrese în ultimii ani 
privind relația antrenor—sportiv este acela al planificării de 
perspectivă și operative a procesului de antrenament, ca și alegerea 
metodelor și mijloacelor necesare realizării obiectivului propus. 
Sînt tot mai mulți antrenorii care își consultă elevii încă în faza de 
concepție a programului de pregătire, cerîndu-le părerea și expli- 
cîndu-ie răbdător atît parametrii ce urmează șă fie atinși, cît și 
drumul — cel mai adesea greu — ce va trebui străbătut pînă la 
realizarea lor. Aceasta are darul să lămurească pe sportiv asupra 
ceea ce are de înfăptuit, îi dă perspectiva clară a muncii sale, îl 
convinge asupra necesității îndeplinirii întocmai a sarcinilor pregă
tirii, îl stimulează în sporirea eforturilor și îl mobilizează la o 
muncă de calitate. Așa procedează — luăm exemple la întîmplare — 
antrenorul Ion Veliciu cu elevul său, atletul Ion Floroiu, ca și 
Alexandru Bizim cu sulițașii pe care îi pregătește la lot. Și ca să 
dovedim că „conștientizarea procesului de antrenament", cum o nu
mesc specialiștii, este posibilă și la sporturile de echipă, vom adăuga 
exemplul antrenorului principal al secției de rugby de la clubul 
Steaua, Petre Cosmănescu, precizînd că nu e singurul care proce
dează astfel.

Nu o dată sportivii înșiși propun obiective mai pretențioase și 
nu o dată, pe parcursul pregătirii, solicită să se intensifice sau să 
se prelungească lecția de antrenament, pentru că ,,se simt bine" și 
cred că pot mai mult.

Dar nu se poate afirmă că acest fel de relații există în fiecare 
secție sau club. Mai sînt antrenori care, dintr-o greșită înțelegere a 
lucrurilor, fac totul singuri, fără să-și consulte elevii, fără să le 
ceară părerea sau să țină seama de propunerile lor. Asemenea an
trenori, ignorînd că sportivul nu este un simplu „subiect" 
cesului de pregătire, un soi de 
mapdă-program și totul merge 
lor cel mai de preț. „Așa faci, 
este o dovadă de exigență, de 
pedagogice învechite, în contradicție cu realitatea obiectivă din zi
lele noastre.

Iată un subiect de reflecție pe care îl supunem atenției tuturor 
antrenorilor, de la secțiile cluburilor pînă la loturile republicane, 
în această perioadă de intense pregătiri, la început de an competi
țional și de ciclu olimpic.

al pro- 
robot in care se bagă fișa de co
de la sine, se lipsesc de sprijinul 
pentru că așa am stabilit eu !“ nu 
autoritate, ci tributul unor metode

EDUCAȚIA FIZICĂ TREBUIE SĂ DEVINĂJ ("/Sportul

VERIGA FUNDAMENTALĂ A MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE
E ASTĂZI, CÎTEVA CONCLUZII 
_ LA ÎNTREBAREA „CE ÎNTRE
PRINDEȚI PENTRU DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ?" 
CARE SUBLINIAZĂ NECESITATEA 
UNOR PREOCUPĂRI CRESCUTE, A 
UNOR MĂSURI SI ACȚIUNI PRACTICE 

? 5

pentru Îmbunătățirea muncii 
In acest important domeniu

_ ntre acțiunile inițiate după aprobarea de către Comitetul Politic 
|| Executiv al C.C. al P.C.R. A FROGRAMULUI DEZVOLTĂRII MIȘ-
I CARII SPORTIVE PINA ÎN 1980, ziarul nostru a inscris - in această 
I săptămină — și „ANCHETA SPORTUL", publicată in mai multe 
" numere sub titlul : CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU DEZVOLTAREA

ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICA? Tema, căreia Programul îi 
acordă o importanță cu totul deosebită, a constituit subiectul investiga
țiilor întreprinse in aproape 20 de județe, la nivelul unităților preșcolare, 
școlare, universitare, asociații din întreprinderi și instituții ș.a.

Cheran, Zamfir, D. Georgescu ți 
frumosul decor al Poienei Brașov.

Foto : N. DRAGOȘ 
tener în tempo mereu crescînd, 
pînă Ia limita maximă. Reprize 
de respirație între serii.

Să notăm intensitatea deose
bită a acestui antrenament. La 
ora 12, geamurile autobuzului de 
întoarcere sînt complet aburite.

Ora 13 — masa, urmată de o- 
dihnă pînă la 15,30. Ora 16 —
cros prelungit, „rupt" în reprize 
cu joc de cap în grupuri, pen
tru apropierea de ritmul carac
teristic fotbalului. Ora 17,30 —
încheierea acestui cros, un fel 
de „biatlon" fotbalistic pe pan
tele de la Poiana. Ora 19 —
ședință teoretică: problemele 
jocului în atac. Cele trei ședințe 
din zilele premergătoare au dez-

Fără îndoială, ancheta noastră 
este un început ; ea nu și-a pro
pus și nici nu putea să cuprindă 
complexa problematică a educa
ției fizice a tineretului. Intenția re
dacției a fost de a oglindi o serie 
de preocupări și inițiative, de a 
semnala unele neajunsuri încă e- 
xistente și de a prilejui, totodată, 
exprimarea opiniilor unui număr cit 
mai mare de cadre de specialita
te, care activează nemijlocit în a- 
cest domeniu. De aceea, desigur, 
concluziile „Anchetei SPORTUL" se 
vor doar o contribuție la adopta
rea și orientarea Măsurilor con
crete pe care și le propun, în a- 
ceste zile, organele sportive, cei
lalți factori cu atribuții, pentru ca, 
într-adevăr, așa cum prevede Pro
gramul, educația fizică să consti
tuie veriga fundamentală a mișcării 
sportive, o componentă insepara
bilă a educației comuniste.

Subliniem înainte de toate con
statarea — de ordin general - că, 
așa cum ne-au convins multe e- 
xemple, în această direcție s-au 
obținut, in ultima vreme, realizări 
remarcabile, o substanțială crește
re a răspunderilor pentru dezvol
tarea calităților fizice, morale și de 
voință ale tineretului, pentru men
ținerea sănătății poporului, forma
rea și perfecționarea deprinderilor 
de practicare sistematică a exer- 
cițiilor fizice și sportului.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

Așa cum rezultă din obiecti
vele Programului de dezvol-
tare a mișcării 

această direcție mai 
multe lucruri de făcut,

sportive, în 
sînt, însă, 
astfel îneît

frumoasele reușite de care amin
team trebuie să se constituie intr-o 
experiență in continuă îmbogățire 
și intr-un indemn permanent la o 
muncă și mai stăruitoare pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate de partid. De aceea, 
înfățișînd cititorilor concluziile an
chetei noastre, vom insista mai pu
țin asupra realizărilor, consemnind 
îndeosebi situații pe care le do
rim, grabnic și fundamental, schim
bate.

Trebuie să facem, de la început, 
precizarea că avem în vedere ca
drul diferit de desfășurare a acti
vității de educație fizică, pe de o 
parte în unitățile de învățămînt — 
unde acest proces are la bază 
reglementări precise, programe cu- 
prinzînd obiectivele generale, for
mele de organizare, activitățile o- 
bligatorii și facultative, un sistem 
al probelor de control și metodo
logia aprecierii și notării elevilor 
— și, pe de altă parte, în asocia
țiile sportive din întreprinderi și 
instituții, de la sate, din coope
rație etc.

In raport de aceste particulari
tăți, notăm cîteva concluzii prile
juite de constatările referitoare la 
educația fizică din unitățile de în
vățămînt.

O SITUAȚIE MAI MULT DECÎT 
ÎMBUCURĂTOARE AM IN- 
TiLNIT IN UNITĂȚILE PEN

TRU PREȘCOLARI. Aproape peste 
tot — preocupare, pasiune și com
petență. Pregătirea educatoarelor 
prin instruiri și cursuri organizate 
ia nivel județean a contribuit, în

bună măsură, la creșterea efici
enței activităților inițiate în grădi
nițe. Este adevărat că nu lipsesc 
nici exemplele de expediere la pe
riferia preocupărilor a îndeplinirii 
programelor de exerciții fizice și 
jocuri de mișcare. In această di
recție, ca și pentru permanentiza
rea gimnasticii de înviorare zilni
că, ca și pentru organizarea unui 
număr mai mare de activități fizice 
in aer liber, Ministerului Educa
ției și Invățămîntului îi revin, prin 
Programul aprobat de partid, sar
cini deosebit de importante. La 
buna lor îndeplinire a contribuție 
de reală importanță o pot aduce 
unitățile specializate in confecțio
narea materialelor necesare pen
tru extinderea activităților de edu
cație fizică în rîndul preșcolarilor.

REZULTATE BUNE Șl FOARTE 
BUNE AM PUTUT CONSTATA 
Șl IN UNITĂȚILE ȘCOLARE 

cuprinse în ancheta noastră. Apare 
evident faptul că, în generai, a 
crescut eficiența orelor de educa
ție fizică, mulți dintre profesorii 
de specialitate cîștigindu-și o bi
nemeritată prețuire din partea con
ducerilor școlilor, a celorlalte cadre 
didactice. Investigațiile noastre în 
aceste unități ne-au reliefat, înde
osebi, exemplele oferite de „das

călii de educație fizică" din jude
țele Galați, Maramureș, Olt, Alba 
etc. Față de cerințele actuale, ex
primate prin numeroase prevederi 
ale Programului de dezvoltare a 
mișcării sportive, îmbunătățirea ac
tivității de educație fizică in rindui 
elevilor rămine pentru factorii de 
resort, inspectoratele școlare, con
ducerile școlilor, organizațiilor de 
tineret, un obiectiv important. Se 
simte, mai ales, nevoia unei a- 
tenții sporite față de aplicarea in
dicațiilor referitoare la organizarea 
lecțiilor cu prioritate in aer liber, 
la orientarea elevilor spre practi
carea atletismului, gimnasticii, 
jocurilor sportive, a altor discipline 
cu influențe sporite asupra dez
voltării fizice armonioase a tinerei 
generații. Firește, nu mai insistăm 
asupra cerinței ca activitatea de 
educație fizică să atingă parame
trii ceruți de procesul de Învăță
mînt și în unitățile in care acest 
lucru nu se realizează, încă, satis
făcător, așa cum este cazul multor 
școli din județele Vrancea, Vaslui, 
Tulcea, Caraș-Severin, Botoșani 
ș.a. In context, amintim că, în a- 
fara activităților obligatorii (orele 
de educație fizică) va trebui a-

(Continuare în pag. a 3-a)

„CUPA DINAMO“ LA SCHI ALPIN

IOAN CAVAȘI CiȘTIGÂTOR
AL SLALOMULUI SPECIAL

PRIMA ETAPĂ A DIVIZIILOR NAȚIONALE LA SPADĂ

STEAUA LIDERĂ, FARUL 0 REVELAȚIE!
Începînd de azi, în întrecere echipele de sabie

aiDeși spadasinii din Tg. Mureș nu mai sînt principalii adversari 
formației militare in lupta pentru titlu, un asalt între Anton Pongracz 
(C.S.U. Tg. Mureș), în dreapta, și 
oricînd un punct de atracție

începută într-o ambianță de le- 
jeritate, specifică unui concurs „de 
casă“, prima etapă a Diviziei na
ționale A la spadă și-a intrat greu 
în ritmul normal de 
pentru a ajunge apoi, 
„încălzirea" 
tide cu suspense, la asalturi 
muchie de cuțit, într-un cuvînt 
neprevăzut. Ceea ce a conferit, 
cele din urmă, o notă sporită 
interes și, ce-i mai important, 
perspectivă atractivă pe 
disputei sportive, echilibrate, pen
tru obținerea titlului de campioa
nă națională. Cu atît mai mult cir 
cit, pînă acum, echipa clubului

competiție, 
odată cu 

concurenților, la par- 
pe 
la 
în 
de 

o 
planul

Nicolae Iorgu (Steaua) constituie 
Foto : V. BAGEAC

București nu avea ca ad- 
redutabil decît pe cea a

Steaua 
versat 
mediciniștilor din Tg. Mureș. Și 
iată că pe fundalul „eroziunii" 
cvartetului din Tg. Mures (mare 
surpriză în finalul etapei : echipa 
lor pe ultimul loc în clasament !), 
a apărut_în prim-planul întrecerii 
clubul constănțean Farul, care, la 
al doilea an în prima divizie, du
pă locul III în ediția anterioară, 
atacă acum titlul. Și Farul a fost 
chiar la un pas de a deveni lider 
după cele două zile de concurs, 
disputate în sala Floreasca II din 
Capitală, încheind la egalitate 
(8—8) cu marea favorită Steaua,

pierzînd meciul doar la tușaveraj 
(raportul tușelof date : 60—65). Â 
fost un meci deosebit de echili
brat, început surprinzător, în trom
bă de constănteni, care au ajuns 
să conducă la intrarea în ultima 
treime a asalturilor cu 5—2. Stu
poare în sală, dar cei care se spe
rie sînt... trăgătorii tomitani, mai 
puțin experimentați, dind posibili
tate campionilor să-și revină. 
Steaua punctează acum în serie și 
întoarce rezultatul, 7—5, prin apor
tul deosebit al lui Zidaru si e- 
forturile lui Bărăgan (acesta din 
urmă trebuind să se acomodeze și 
cu o priză nouă). înaintea ulti
mului asalt, Angelescu — Popa, la 
scorul de 8—7 pentru Steaua, spa
dasinii militari erau ca și ciștigă- 
tori pe baza tușaverajului superior, 
astfel incit victoria lui Angelescu 
(cel mai bun trăgător constăntean) 
a oferit echipei sale doar un ca
pital moral. Au punctat : Zidaru 

'4 v, Bărăgan 2 v. Iorgu și Popa 
cite 1 v (pentru Steaua) și, res
pectiv, Angelescu 3 v. Dima și Ro
taru cite 2 v, Podeanu 1 v.

Dar Farul a terminat la egali
tate si cu ultima clasată, C.S.U. 
Tg. Mureș ! Fortuna i-a surîs în
să, de această dată, în compensa
ție, cîștigînd la tușaveraj, cu 59—58, 
in urma unui ultim asalt, drama
tic, între liderii 
mâții. Angelescu 
cis in extremis 
constănteanului.

Dealtfel, etapa
viziei de spadă a stat sub semnul 
echilibrului, spre deosebire de e- 
dițiile precedente marea majorita
te a partidelor închelndu-se cu 
scoruri scrinse. Singura victorie 
netă a fost consemnată în întîlni-

Paul SLĂVESCU

celor două for- 
și Pongracz, de- 
(5—4) de partea
inaugurală a di-

(Continuare în pag. a 2-a)

SINAIA, 14 (prin 
telefon). Lipsa zăpezii 
în Poiana Brașovului 
a determinat pe or
ganizatorii concursu
lui internațional de 
schi alpin dotat cu 
„Cupa Dinamo" să 
mute locul de desfă
șurare al acestuia in 
Bucegi. Ideea s-a do
vedit salutară deoare
ce joi noaptea peste 
platoul Bucegilor s-a 
cernut un strat de ză
padă gros de 40 cm. 
Vineri dimineață, la 
ora 10, ora startului, 
o ceată deasă a de
terminat amînarea în 
cîteva rînduri a star
tului oficial. Abia la 
ora 12 juriul a hotă- 
rît pornirea în cursă 
a celor 55 de con- 
curenți înscriși în pro
ba de slalom special.

Prima manșă, mon
tată de antrenorul di- 
namovist Kurt Gohn, 
a avut o lungime de 
500 m, cu diferență de 
nivel de 160 m și 58 
de porți. Traseul ex
trem de dificil, cu o 
zăpadă grea, a triat 
sever concurenții, 22 
dintre ei fiind nevoiți 
să abandoneze, prin
tre aceștia aflîndu-se 
și marea majoritate a 
sportivilor austrieci șl polonezi. 
Schiorii români au avut în gene
ral o bună prestație. După prima 
cnborîre, in .frunte se afla Dan 
Cristea (Dinamo) secondat de mai 
tînărul său coechipier loan Cavași. 
Experiența, tehnica și rutina lui 
Cristea și-au spus cuvîntul, el a- 
comodindu-se excelent cu condiții
le grele ale traseului, obtinînd du
pă prima coborire un avans de a- 
proape 2 secunde. De remarcat in 
această primă manșă abandonul 
unuia dintre favoriți. Alexandru
Manta, care a greșit chiar din ple
care.

Manșa a doua a fost trasată de 
un alt reputat fost schior, antre
norul Cornel Tăbăraș. Avansul pe 
care Dan Cristea îl acumulase în 
prima manșă părea să-l pună la 
adăpost de orice surpriză. Dar... 
Primul a luat startul Cavași, care 
a făcut o cursă bună. El a mers 
sigur, constant, des-’Tir cu gîndul 
mai mult la consolidarea poziției 
pe care o deținea după prima mar- 
șă. Imediat după el a pornit prin
cipalul favorit al concursului. Pro
babil prea încrezător în victorie. 
Cristea a tratat cu superficialitate

probei de slalom special din cadrul 
„Cupei Dinamo'.

Foto : Dragoș NEAGU

tuos, al

a doua porțiune a traseului și cînd 
mai avea de trecut doar trei porți 
s-a dezechilibrat, a încălecat un 
fanion și a pierdut astfel o cursă 
ca si cîștigată.

Ratarea lui Cristea nu scade în
să nimic din meritele învingăto
rului loan Cavași, atent și con
stant în ambele manșe. De remar
cat și evoluțiile bune ale lui Con
stantin Văideanu. Gheorghe Vul
pe. Gheorghe Bucur și Dan Fră- 
țilă, chiar dacă diferențele între 
aceștia și cîștigătorul probei sînt 
destul de mari.

Rezultate tehnice, slalom special 
(2 manșe) : 1. loan Cavași (Dina
mo) 87,159, 2. Constantin Văideanu 
(Steagul roșu) 92429. 3. Gh"orghe 
Vulpi (Telefericul) 92.2*5,4. Gheor
ghe Bucur (A S A.) 92 326, 5. Don 
Frătilă (Dinamo) 94.117. 6. Ion Tî- 
rea (Telefericul) 95.137

Sîmbătă d’mineața, cu începere 
de la ora 10 — dacă condițiile 
meteorologice nu vor impune din 
nou amînareo startului... — se va 
disputa, pe Valea lui Carp, cursa 
de slalom uriaș, în două manșe.

Paul IOVAN
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MIINE, IN CAPITALĂ

de vizită a vo-

similare 
final al

de a
Cupei

sub titulatura „Minutul 89“, minu- 
terenul de joc și toarte aproape de

„Sportivi" 
lui Ilie 

trei atleți 
disputat.

din 
rin- 
Eus- 
uce-

de îndoieli, de 
ce a realizat și 

ceea ce nu a 
adeseori a ince- 
cu nostalgie, ei

— Nimeni — spune el însuși — 
nu poate avea doar victorii. Am 
întrecut, in anii mei buni, pe cam-

Există in cariera fiecărui sportiv o 
clipă — grea, plină 
satisfacții pentru tot 
de regrete pentru 

citeodată, dar cele mai

SnortiiI IN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

NOTE DE LECTURĂ

LA A DOUA EDIȚIE

O FEREASTRA SPRE CER

dimineață (n.r. ieri) 
plăcută, specifică 
patinaj, au în

de gheată din lo- 
celor mai tineri„NADIA Șl ECHIPA DE AUR

REPREZENTAMTELE NOASTRE

ION ALEXE DINCOLO
MINUTUL 89

putut face — o clipă a culmii 
puțului de coborîre, cînd trebuie să accepte, totdeauna 
vor fi agățate in cui ghetele de fotbal sau paletele de ping-pong, mănu
șile de box sau plaslroanele de floretă. Această clipă, cînd gîndurile 
sportivului revin deplin asupra vieții de toate zilele, cu preocupările pro
fesionale sau familiale, această clipă încercăm să o luminăm în citeva 
reportaje pe care le așezăm simbolic 
tul in care mai ești cu un picior in 
»-l părăsi.

încă în , timpul turneului 
Pakistan, l-am văzut la coltul 
gului, alături de maestrul 
tațiu Mărgărit, într-o primă ... 
nicie la o competiție internațională.

— Să înțelegem, Ion Alexe, că 
la 30 de ani, după aceste meciuri 
de la Karachi, vei spune adio 
boxului și te vei dedica carierei 
de antrenor ? — l-am întrebat chiar 
atunci, intr-un moment de destin
dere, la piscina hotelului Beach.

— Prea multe întrebări dintr-o 
dată —. a răspuns, zîmbind. Intr- 
adevăr, a venit vremea să termin 
cu boxul. Văd că ziarele de aici au 
și luat in serios vestea retragerii 
mele. Dar parcă tot mi-ar mai fi 
fost poftă de un meci, două, poate 
chiar la „Centura de aur“. Oricum, 
după 10 ani de lupte la categoria 
grea, cred că n-o să se supere ni
meni dacă mă las. Dacă și-o mai 
aminti cineva de mine...

Cum să nu-și amintească ? Acest 
tînăr cu ochi căprui, voinic, un 
frumos exemplar de bărbăție, a 
fost campionul Europei (în . 1969, 
cind avea doar 23 de ani), posedă 
medalia de argint a Jocurilor Olim
pice de la Miinehen (1972) și una 
de bronz a campionatelor conti
nentale din 1973. A făcut, la Me
xico (1968). un meci strîns cu ce
lebrul mai tîrziu George Foreman, 
iar la București l-a învins net pe 
Ron Lyle, care a figurat în ulti
mii ani printre protagoniștii cate
goriei maxime în rîndurile profe
sioniștilor.

pionul sovietic Ivanov, pe Pandov, 
Fanghănel, Lubbers, Denderys. 
Dar am și pierdut — fără să-mi 
fie rușine — la Stevenson, Hu- 
ssing, Ulianici și alți cițiva.

— Ce ginduri de viitor al, Ion 
Alexe ?

— Viitorul începe... in trecut. 
Totdeauna — asta am învățat-o 
in sport ■— am încercat ceva mai 
bun decît aveam. Terminînd, la 
Cimpina (unde am învățat ți bo-

rut), școala profesională, am de
venit lăcătuș-mecanic. Apoi, la 
București, am obținut diploma de 
bacalaureat la liceul „Matei Basa- 
rab“, iar astăzi sînt student in anul 
5 la I.E.F.S. Dacă voi fi harnic, 
la vară aș putea purta titlul de 
profesor de educație fizică, firește 
cu specializarea box.

Are o fiică (Oana, 4 ani) și un 
tiu (Alexandru, 2 ani). Cerînd scu
ze soției sale, desenatoarea tehnică 
Mimi Alexe, îl întrebăm, firește 
timpuriu, dacă-1 va face pe Ale
xandru boxer.

— Numai dacă va avea calitățile 
fizice necesare, numai dacă va în
văța, de la mine sau de la alții, 
că fără muncă multă, perseverență 
ți conștiinciozitate, nu se poate ob
ține nimic.

Victor BANCIULESCU

SPORTUL LA SALONUL DE ARTA
Ca de obicei, Salonul de pic

tură și sculptură al municipiului 
București ne oferă posibilitatea 
de a constata că printre preocu
pările artiștilor noștri sportul 
figurează la loc bun. Apar, în 
sala Dalles, printre imaginile 
inspirate din ambianța cotidia
nă, o serie de scene cu subiect 
sportiv. Consecvent pasiunii sale, 
Dorian Szăsz expune tabloul 
Rugby", datat 1976, parcă anu

me în cinstea performanței re
cente a rugbyștilor noștri. Ion 
Bițan intitulează „Antrenament" 
o vastă pînză (potrivită subiec
tului) dedicată parașutiștilor. 
Alexandru Szatmary e prezent 
cu un romantic tablou („Patina
tori") consacrat iubitorilor de a- 
grement pe gheață, 
se cheamă compoziția 
Cioartă reprezentînd 
în efortul unui finiș

este viziunea
Dobre Ia subiectul 

care înfă-

Sugestivă 
Gheorghe 
„In tabără la mare", 
țișează copii jucînd șah.

în domeniul sculpturii sînt de 
semnalat trei, lucrări specifice. 
„Nadia Comăneci" cu zborul ei 
avîntat, în viziunea lui Emilian 
Celine, este cunoscut cititorilor 
noștri dintr-o reproducere re
centă. Un alt gips îl datorăm 
Adei Geo Medrea, care imagi
nează o „gimnastă" într-o a- 
proape neobișnuită postură ori
zontală. Foarte reușită ni se 
pare lucrarea în piatră „împli
niri olimpice" a lui Radu Afte- 
nie, care sugerează, prin două 
busturi brute, o aprigă întrece
re atletică.

Cu îndreptățită emoție 
speranță așteaptă iubitorii 
iului confruntările pe care 
țiile noastre fruntașe le 
mîlne în Capitală. în faza 
finală a cupelor europene, 
reuși ele să remonteze, pe . teren 
propriu, handicapul cu care abor
dează cea de a doua manșă a 
acestei etape (toate cele 4 repre
zentante ale noastre au fost în
vinse în partidele tur susținute cu 
o săptămină în urmă, în depla
sare) ? Care dintre ele ne vor 
oferi satisfacția calificării în tur
neul final ? Sint întrebări care, 
alături de calitatea spectacolelor 
ce pot. fi furnizate, trezesc . inte
resul tuturor iubitorilor sportului...

Reprezentantele noastre mascu
line (Dinamo și Steaua) și femi
nine (Dinamo și Rapid) s-au pre
gătit cu multă atenție pentru me- 
ciurile-retur. fie sub formă de an
trenament. fie sub formă de jocuri- 
școală sau partide de verificare, 
între ele.

Echipa masculină a clubului Di
namo, 
mație 
ultimii 
nu a 
set în 
minica 
trează 
dat fiind faptul că S. C. Leipzig 
— formație puternică, în rindul 
căreia activează majoritatea com- 
ponenților reprezentativei R. D. 
Germane .—- a obținut victoria pe 
muchie de cuțit în fiecare set... 
Nu ne îndoim că elevii lui George 
Eremia, în frunte cu Udișteanu, 
Oros, Dumănoiu, Schreiber, Tu- 
tovan, Păușescu, se vor strădui să 
reprezinte și de această dată cu 
brio culorile clubului în C.C.E. și 
să onoreze cartea 
leiului nostru.

Șanse aproape 
ajunge în turneul 
cupelor și le-au creat și voleiba-

și cu 
vole- 

forma- 
susțin 
semi- 

Vor

cea mai competitivă for- 
românească de club din 
ani, în ciuda faptului că 

reușit să cîștige nici un 
partida-tur, desfășurată du- 

trecută la Leipzig, păs- 
șanse bune de calificare,

liștii de la Steaua, prin setul cîș- 
tigat la Sospowiec in fața celei 
mai bune formații poloneze, în 
momentul de față. Plomien, Nu va 
fi însă un meci mai ușor decît al 
campioanei noastre, dacă ținem 
seama de valoarea ridicată a re
prezentantei voleiului masculin 
polonez, care deține supremația 
mondială și olimpică.

Sperăm însă ca formația pregă
tită de maestrul emerit al spor
tului Aurel Drăgan să dea dovada

C.C.E. : Sala Dinamo, de 
la ora 17,30 : DINAMO — 
Traktor Schwerin (feminin ; 
arbitri : S. Deneș și G. Or- 
may, din Ungaria) și DI
NAMO — S. C. Leipzig 
(masculin ; arbitri : Olivi și 
Lotti din Italia).

Cupa cupelor: Sala Flo- 
reasca, ora 16 : STEAUA — 
Plomien Sosnowiec (mascu
lin : arbitri : I. Panteleev și 
V. Celenghirov, din Bulga
ria) ; sala Giulești, ora 16 : 
Rapid — Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia (femi
nin ; arbitri : A. Beligradis 
și I. Platis din Grecia).

maturității pe care a anunțat-o 
deja din campionat. Misiuni mai 
grele, prin prisma rezultatelor din 
manșa întîi, le au echipele femi
nine Dinamo în fața puternicei 
garnituri Traktor Schwerin (in 
C.C.E.) și Rapid în fața vicecam- 
pioanei bulgare Ț.S.K.A. Sep- 
temvrisko Zname Sofia (în Cupa 
cupelor). Nădăjduim că toate cele 
4 reprezentante ale noastre se vor 
concentra la maximum, în jocurile 
de miine țintind nu numai victoria 
ci, mai ales, calificarea in finale. 
Tuturor le urăm deplin succes 1

l/o Intra In aurind In librării c tarte așteptată cu legitim Interes de Iubitorii 
sportului ; NADIA Șl ECHIPA DE AUR, redînd — bineînțeles — afirmarea pe plan 
intern și internațional a unuia din cei mai mari sportivi ai țârii noastre, Nadia 
Comăneci, tripla campioana olimpica La J.O. de la Montreal, socotită — în unani
mitate —drept cea mai bună sportivă a lumii în anul 1976.

Autorul, Dumitru Dumitriu, vicepreședinte al CJ.E.F.S. Bacău, bun cunoscător 
al gimnasticii din municipiul Gh. Gneorghiu-Dej, reia —- în bună măsură — mate
rialul folosit în prima ediție a Căirțiî cu același titlu, de data aceasta într-o expu
nere mult mai at-octivă, într-o nouă structurare și, bineînțeles, actualizată cu eveni
mentele oare au avut loc anul trecut. De fapt, forța cărții constă tocmai în redarea 
qmlpâ și detaliată a marilor succese și e morilor momente din viata acestei excep
ționale sportive, petrecute în 1976.

Retrăim și revedem momentul îrtalțător clnd președintele țări'i, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îi înmînează Nadiei Comăneci înalta distincție de Erou al Muncii Socia
liste și Medalia de aur- ...Secera și Ciocanul”, sînt redate amplu neuitatele clipe ale 
locurilor Olimpice de la Montreal, marea bucurie a succeselor

„Nadia și echipa de aur" este o poveste adevărată despre o mare sportivă, 
despre școala românească de gimnastică, afirmată atît de pregnant pe plan mondial. 
Este o poveste pe care cititorii • vor primi — nu ne îndoim — cu reală satisfacție.

NUMĂRUL ȘASE, DOUA MINUTE

1 DISPUTELE CELOR MAI TINERI

Gazetarul Neagu Udroiu s-a întors de peste Ocean
cu o admirabila carte de călătorie, „o secțiu
ne prin structurile lumii americane" (cum spune prefațatorul. 
Don Grigorescu). Recompunînd, aproape în imagină cinema
tografice, lumea pe care a cunoscut-o colindînd Statele Unite 
de-a lungul și de-a latul, Neagu Udroiu surprinde adesea as
pectele sportive 
por foarte dotat 
litieâ, 1976) ne 
Dempsey de pe

atît de pregnant prezente în viața unui po- 
fizicește. „Reporter pe Mississippi'* (Ed. Po- 
trece pe la restaurantul marelui boxer Jack 
Broadway, ne tace cunoștință cu guvernatorul

★

de Minnesota care Juca în tinerețe ,,haki** pe patinoarele din 
Europa, sou ne descrie pitorescul final al campionatului de 
fotbal american disputat pentru rîvnitul ,,Super-bowl". Cititorii 
noștri cunosc proza tui Neagu Udroiu din cele citeva relatări 
de la fața iacului, publicate de noi în epoca în care autorul 
se afla în America. Astăzi ie oferim un episod hazos din-volu
mul citat, core ne introduce în atmosfera (potrivită 
cest sezon) a hocheiului pe gheață nord-american. 
cheamă, crlptie pină 
nute’.

le un punct : „Numărul ta»,

pentru a- 
Bucata se 
douâ mi-

O ala de sport, obișnuită. îmi 
V plec culorile aruncate ordonat 

pe careuri, tnfrumusețlnd lo
cul. Două echipe, una canadiană, 
cealaltă locală, „Stelele Nordului". 
Hocheiul, sport nordic, prinde, sala 
plină, atmosfera încinsă. La anga
jarea pucului, muzica ritmată din 
difuzor, din ce in ce mai aprinsă, 
stirnește aplauze, angajează privito
rul '—'-----' ' ’ '—
lor. 
sau 
clnd 
trec 
angajamente fizice de catch, pe a- 
locurl grămadă de rugby, nu lip
sește nimic din abc-ul nervozității. 
La un moment dat, fază nevinovată 
pe stingă, doi adversari se ciocnesc, 
lupta unu contra unu a început.

sincronizează zgomotul palme- 
Joc tare, ar zice cronicarul, 
bărbătesc, mă rog, pe mine, 
pucul ajunge in margine, mă 
fiorii. Bufnituri fără număr,

★
din meci de greco-romane se trece 
la libere, jocul s-a oprit, hocheiștii 
aflați pe gheață se dumiresc, sar In 
ajutorul combatanților, cum nu reu
șesc să facă nimic, găsesc mai co
mod să-și ia fiecare adversarul 
direct în primire. In arenă sînt a- 
cum numeroase perechi angajate 
conștiincios în a-șl administra 
pumni, picioare, la nevoie crosele, 
dacă mai sînt întregi. Rezervele au 
escaladat gardul, penalizații ies din 
țarcul lor, orchestra reia refrenele 
îndrăcite de mai înainte, publicul 
aplaudă, strigă, încurajează. Ultimii 
se decid portarii, aruncă cu reproș 
uneltele pe jos, mănușile zboară care 
încotro, caschetele protectoare de 
asemenea ți pornesc țintă unul 
spre celălalt, grăbiți în a-și proba 
forța de șoc. Minute în șir. nimeni

★
nu poate face ordine, ntctnu poate face ordine, nici n-aș zice 
că cineva încearcă cu orice preț, 
clnd forfele pentru trei meciuri se 
epuizează, întrecerea se reia, punc
tată de eliminarea pe două minute 
a jucătorului numărul șase. Meritul 
de a fi fost primul.

De momentele solemne din deschi
dere, cu arborarea steagurilor națio
nale, cu intonarea imnurilor, cu 
schimbul de flori, nu-și mai amin
tește nimeni.

Sîntem în plină atmos
feră pregătitoare a Jocu
rilor Olimpice de iarnă 
din 1956, de la Cortina 
d'Ampezzo. Pe colinele 
din California, pe care 
abia ți le poți închipui 
înzăpezite, într-o ambian
ță cam rustică, se întrec, 
în probe de selecție, fete 
șl băieți în pulovere viu 
colorate, cei mai buni 
schiori din S.U.A. Craini
cul pronunță chiar numele 
Andrea Mead-Lawrence 
care a fost, cu adevărat, 
dublă campioană olimpica 
la slalom și slalom uriaș 
în 1952, la Oslo. Celelalte 
nume sugerează doar si
militudini cu nume cunos
cute din schiul american 
(David Lawrence — soțul

campioanei, Bud Wernei 
și chiar Buek, clasat al 
12-lea în coborîrea olim- 
pică din 1952). De aici 
încolo intrăm în lumea 
convențională a filmului. 
Povestea tinerei candidate 
olimpice Jill Kilmont — 
chiar dacă pastișează, a- 
proape ca o modă acum, 
,,Love Sto*ry"-ul profesoru
lui de literatură și mara- 
tonistului amator Eric Se
gal — ne menține multă 
vreme în lumea schiului 
de performanță și în ciu
da faptului că recurge la 
ralierea prea multor des
tine tragice, are darul de 
a stîrni optimism. Filmul 
nu se intitulează i 
,,O fereastră spre cer 
nici doar pentru

sună gongul final. In e- 
pisodul ce ni se povesteș
te, o mare speranță a 
schiului feminin american 
iși încheie cariera subit 
și dramatic, în urma unui 
accident grav ta ultimul 
test înaintea Olimpiadei. 
Începe calvarul unei infir
me pe viață, al unei cam
pioane a dinamismului, 
acum redusă la imobili
tate. Numai voința extra
ordinara a unui tînăr 
sportiv, călită în întreceri 
(și în competiția cu sine) 
poate surmonta grelele 
momente, pentru a izbîndi 
în pofida vicisitudinilor. 
Aceasta este frumoasa 
lecție morală pe car 
oferă acest film (trist) 
tentă sportivă.

I

MIERCUREA CIUC, 14 (prin te
lefon). Azi 
într-o ambianță 
concursurilor de 
ceput la Palatul 
calitate disputele
patinatori artistici din cadrul Cam
pionatului național de juniori și 
concursul republican rezervat co
piilor. Primii care s-au prezentat 
în fața juriului de arbitri au fost 
copiii (băieți) de categoria I. Pu
țini la număr, doar patru, repre
zentanți ai Bucureștiului și Bra
șovului (cite doi), întrecerea lor la 
figurile de școală s-a transformat 
încă de la prima execuție intr-un 
duel între patinatorii celor două cen
tre. în final, bucureștenii au părăsit 
gheața 'învinși. Cel mai bun. Ma
rius Negrea (antrenor R. Turu- 
șanco) a mers destul de „curat", 
sigur pe el. vădind reale calități 
pentru această aridă probă din 
patinajul artistic. La aceeași cate
gorie, dar la fete, a concurat și 
o reprezentantă a localnicilor, Ma
ria Grusz, care s-a comportat me
rituos. Cea mai bună impresie a 
lăsat-o Daniela Elefterescu (an
trenor Al. Bărbulescu).

Pe scena de gheață au intrat 
apoi copiij de categoria a II-a. La 
băieți. Galatiul a prezentat trei 
concurenți, toți făcînd o foarte 
frumoasă impresie prin costumele 
lor elegante. Păcat, insă, că „de- 
senele** lor nu au avut si acurate-

țea necesară. La una din figuri, 
bucla, aproape toți au executat-o 
servindu-se de ambele picioare.

Cea mai populară probă din pri
ma zi a fost aceea a copiilor de 
categoria a II-a — fete. S-au pre
zentat 18 sportive, care ne-au ofe
rit o luptă strînsă și deschisă, fi
nind seama că respectivele con
curente vor mai avea de susținut 
încă două probe tprogramul scurt 
și „liberele").

Iată primii clasați : copii cat. 1 
— băieți 1. M. Negrea (Tractorul 
Brasov), 5—15,36 p, 2. D. Leuciuc 
(Tractorul Bv.) 10—13,16 p. 3. G. 
Popa (Școlarul București) 15—11,83 
p : fele : 1. Daniela Elefterescu 
(Școlarul Buc.) 5,5—13,28 p, 2. 
Cristina Pogăceanu (Școlarul Buc.) 
9.5—12.44 p, 3. Delia Bogdan (Trac
torul Bv.) 15—11,76 p. Copii cat. 
a II-a — băieți 1. C. Doru (Școla
rul Buc.) 5—11,36 p. 2. B. Gabora 
(Șc. sp. Galați) 11.5—8,08 p, 3. V. 
Chirilă (Șc. sp. Galați) 13.5—7,96 
p : fete : 1. Elena Fometescu (Șco
larul Buc.) 6,5—16,36 p, 2. Karin 
Schmid (C.S.M. Cluj-Napoca) 8,5 
—16,08 p, 3. Mihaela Bolea (Școla
rul Buc.) 15—14.08 p.

întrecerea continuă sîmbătă, cu 
figuri libere — copii, figuri obli
gatorii și programul scurt — ju
niori I si II. iar duminică cu „li
berele" pentru juniori.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

L
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CUVINTE ÎNCRUCIȘATE
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JOCURI
ORIZONTAL: 1. Ordine va

lorică. 2. Se aruncă la coș — 
A primit mustrare. 3. Gazdă 
primitoare. 4. Susținător al ga
leriei minerilor — Tras la 
poartă. 5. Careu ! — Primii în 
apărare ! 6. Participă la acțiu
ne. — Salt înainte și pasă îna
poi ! 7. Cupă ! — Iese prima 
la tir ! — E cu cîntec. 8. Două 
reprize de handbal ! 
centru ! — A căuta.
9. Junior militar — 
Execută o rotație.
10. Schimbare 
serviciu (pl.) 11. 
anula o pedeapsă 
Șiret.

să de formă — Căpitan 
echipă. 8. Lipsit de experiență 
— în mîinile unor trăgători. 9. 
Atent — Serviciu în plasă. 
Ieșire
jos din mînă (pl.) 11. Echipă... 
în cumpănă — Poate fi utilizat.

în doi !
10.

Serviciul de

GH. MARINESCU, BUCUREȘTI. 1. 
Ultimul anuar privind activitatea 
fotbalistică de Ia noi a apărut în 
1976 si s-a ocupat de campionatul

nuVa urma — să sperăm

dar de cele mai multe ori trecute cu 
vederea. Oare n-ar fi cazul să se 
introducă cronometrajul, ca la bas
chet sau la hochei Observațiile
dv sînt juste și, poate, anticipați ho- 
tărîri pe care le-ar putea lua într-o 
zi F.I.F.A. în această privință. 
Deocamdată, însă, o asemenea 
tărire nu există. Desigur, insă, 
arbitrii ar putea contribui la o 
bună folosire a timpului de ioc. 
lungind meciul pentru trageri 
timp, chiar și pentru cele care 
efectuate cu oarecare... abilitate. 
Dar fotbaliștii nu din cauza timpu
lui prea scurt nu-și pot pune în va
loare calitățile pe care le au !

I
I
I

PLOIEȘTI.
fi

ho- 
că 

mai 
cre

de 
sini

EMANUEL ZIEGLER, _____
Rocky Marciano, considerat a _ 
unul dintre cei mai buni boxeri de 
categorie grea din toate timpurile, 
n-a putut fi învins de nici unul din
tre boxerii de pe vremea sa. dar a 
făcut, totuși, cunoștință... cu po
deaua. Joe Walcott l-a pus knock
down în prima repriză, iar Archie 
Moore a reușit această Ispravă in 
repriza a doua, pină la sfîrșit, insă...

I
I

PRIMA ETAPA A DIVIZIILOR
NAȚIONALE DE SPADA

(Urmare din pag. I)

VERTICAL :
Primește pucul, 
conduce și îl loveș
te —, în fața plasei 
(pl.) 2. Greutate... la 
înălțime — Blocaj. 
3. A ținti spre titlu 
— Face schimbări la 
RAPID. 4. Manieră 
personală (pl.) —
Cap de antrenor ! 5. 
Stop... din doi în
doi ! — A rezolva în 
viteză. 6. Rumoare 
în centru ! — Dublă 
la handbal 1 7. Lip-

Ion ȘUȘELESCU, 
maestru al sportuluiHalf

1973—74.
peste mult timp — cel dedicat cam
pionatului 1974—75. 2. După cum am 
mai anunțat, Aurel C. Neagu și Ro
meo Vllara scriu o carte despre J.O. 
de la Montreal, pe care, probabil, o 
veți găsi în librării in primăvara «- 
cestui an.

I. GHINESCU. COMAN BOTENL 
Un... comentariu rimat la rezultatul 
anchetelor Internationale, in urma 
cărora Nadia Comăneci a fost de
semnată cea mai bună sportivă a 
lumii in anul 1976 :

Dintre-atltea „stele** rare.
Cea mai mică-l... cea mal mare 1
FRAȚII MILITARU. COMUNA 

Pielești. Oricît de puternic ar 
fi un șut, el nu poate rupe plasa 
decit in cazul că ea este uzată în
tr-o măsură mai mare sau mai mică. 
Dar șutează oare fotbaliștii noștri 
atît de puternic ? Li se poate re
proșa, dimpotrivă, că trag prea în
cet, parcă * “ ------ ......
rupă plasa 
neva I

OVIDIU
„Un meci_ _______ _______ __ ...
minute ? Asta numai pe h ir tie ! In 
realitate, nu știu dacă se joacă 60 
de minute, finind seama de desele

se 
li- 

___ _ ______  ___ „.. in 
joc de la poartă, pentru a nu mai 
vorbi și de tragerile de timp inten
ționate, uneori ..marcate** de arbitri

CONSTANTIN D. ANTONIU. BA
CĂU. Nu ne-am gîndit să întocmim 
o asemenea statistică, a portarilor 
care n-au putut fi „bătuți" după nu 
știm cite meciuri jucate. Și asta 
fiindcă, de multe ori, portarii și-au 
datorat aceste recorduri mai de
grabă... înaintașilor adverși decît in
tervențiilor lor miraculoase ! Dv 
ne amintiți însă un amănunt intere
sant, și anume că, in campionatul 
Italian 1972—73, Zoff. apărînd poarta 
echipei Juventus, nu a primit nici 
un gol în 859 de minute, adică în 
aproape 10 meciuri !

GH. NICOLAE, CONSTANȚA. Dacă 
va promova în Divizia A. C.S. Tîr- 
goviște ar repeta performanța rea
lizată în urmă cu 15 ani de Metalul 
Tîegoviște, care a fost prima echipă 
din Tîrgovlște prezentă in campio
natul Diviziei A. Este adevărat însă 
că fotbaliștii din acest oraș .. 
rezistat atunci decît un singur an 
confruntarea cu cele mai bune 
chipe ale țării.

Ilustrații : N. CLAUDIU

n-au 
în 
e-

ar avea teamă să nu 
și «ă le-o... impute ci-

TOMULEȚIU. SIBIU, 
de fotbal durează 90 de

întreruperi. de minutele care 
pierd la executarea loviturilor 
bere sau la repunerea mingii

I
I
I
I

rea I.E.F.S. — Progresul 13—3. Și, 
interesant de remarcat, noua pro
movată în primul eșalon, Progresul 
București, în pofida 
mai scăzută medie 
competitoarelor : sub 
lipsei de experiență.
cu una cu două, apărîndu-și șan
sele de supraviețuire în Divizia A 
cu multă dîrzenie și chiar cu acu
ratețe tehnică. Intîlnirea Progresul 
— Electroputere Craiova (aceasta 
din urmă și ea o recunoscută pe
pinieră a spadei, lipsită la această 
etapă de aportul trăgătorilor Că
rămidă și Mănescu. aflați în exa
mene) s-a înscris printre cele mai 
atractive din finalul palpitant al 
etapei. Deși au condus cu 3—1 și 
7—5 (Bălănescu, învingîndu-1 pe 
Nițulescu cu 5—2), bucureștenii au 
trebuit să . se recunoască. în cele 
din urmă. învinși, chiar dacă au 
dat tot ce au putut. Echipa I.E.F.S. 
anul trecut pe locul secund, a 
coborît acum o treaptă Dar pină 
la desemnarea titlului mai sînt 
două etape...

Cele' mai bune rezultate indivi
duale din fiecare echipă le-a ob
ținut Zidaru (Steaua) — 17 v, 
Pongracz (C.S.U. Tg. M.) — 16 vi 

15 v, Isăilă 
___ _____ _ _J v, Duțu 

(I.E.F.S.) — 12 v. Bălănescu (Pro
gresul) 10 v.

tinereții (cea 
de vîrstă a 
19 ani) și a 
nu Se predă

Angelescu (Farul) — I
(Electroputere) — . 13

Iată clasamentul și rezultatele 
primei etape : 1. Steaua Buc. 10 
p (10—6 cu I.E.F.S., Electroputere 
și Progresul, 11—5 cu C.S.U., 8—8 
(65—60 t.d.) cu Farul), 2. Farul 
C-ța 8 p (10—6 Electroputere, 9—7 
I.E.F.S.. 8—7 Progresul, 8—8 (59-58 
t.d.) C.S.U.), 3. I.E.F.S. Buc. 6 p 
(13—3 Progresul, 10—6 Electropu
tere și C.S.U.), 4. Electroputere 
Cv. 4 p (9—7 Progresul, 8—7 
C.S.U.), 5. Progresul Buc. 2 p, 
(9—7 C.S.U.), 6. C.S.U. Tg. M. 0 p.

In campionatul Diviziei B, lide
rul primei etape, C.S. Satu Mare 
— retrogradat în ediția trecută din 
primul eșalon — n-a putut termi
na neînvins competiția, pierzînd 
prin forfait, 0—16 (antrenorul Ște
fan Vigula necunoscînd ora de în
cepere a partidei !) partida cu C.S. 
Școlar. Pe locul secund, echipa 
pentatloniștilor de la Olimpia. în 
frunte cu campionul republican D. 
Spîrlea.

Iată clasamentul și rezultatele 
din Divizia B : 1, C.S. Satu Mare 
8 p (10—6 C.T.A.S., 13—3 Tracto
rul și Olimpia,' 14—2 Dunărea), 2. 
Olimpia Buc. 8 p (11—5 Tractorul 
și Dunărea, 9—7 C.T.A.S., 13—3 
C.S. Școlar). 3. C.S. Școlar Buc. 
6 p (11—5 Tractorul, 12—4 Dună
rea, 16—0 C.S.S. Mare, forfait), 4. 
C.T.A.S. Buc. 6 p (8—8, 68-63 t.d. 
Tractorul, 10—6 Dunărea, 9—7 
C.S.S.), 5. Tractorul Bv. 2 p (11—5 
Dunărea). 6. Dunărea Gl. 0 p.

VASILE DORU. BALOTEȘTI. Cam
pionatul mondial de hochei — grupa 
A. la care participă și echipa Româ- 

va începe la 21 aprilie

Viena, Cu acest prilej, Canada 
va face reintrarea în această com
petiție de care a stat departe cîfiva 
ani.

SÎMBĂTĂ DUMINICA
HOCHEI. Patinoarul „23 

August", ora 16 : Dunărea 
Galați — Dinamo, ora 18,30: 
S. C. Miercurea Ciuc — 
Steaua (campionatul Divi
ziei A).

SCRIMĂ. Sala Floreasca 
II, de la ora 8 : etapa I a 
Diviziilor naționale 
la sabie.

TIR. Sala de Ia 
din parcul sportiv 
de la ora 9 : „Cupa 
denței" (pentru seniori și ju
niori) la pușcă și pistol cu aer 
comprimat.

ATLETISM. Sala „23 Au
gust", de la ora 9 : campio
natul municipal pentru copii 
(cat. I).

Ciuc, ora 18,30 : Dinamo — 
Steaua (Divizia A).

SCRIMĂ. Sala Floreașca II, 
de la ora 8: etapa I a-Divi
ziilor naționale A și B, 
sabie.

la

A și B,

poligonul 
Dinamo, 

Indepen-
1111

HOCHEI. Patinoarul
August", ora 16 : Dunărea 
Galați — S. C. Miercurea.

VOLEI. Sala Dinamo, de 
ora 17,30 : Dinamo — S. 
Leipzig (m) și Dinamo 
Traktor Schwerin (f) — 
ciuri în C.C.E. j sala 
reasca, ora 16 : Steaua 
Plomien Sosnowiec (m), 
în Cupa cupelor ; sala 
Iești, ora 16 : Rapid
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia (f), în Cupa cupelor.

la 
C.

me-
Flo-

meci 
Giu-
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SFERTURI DE FINALA IN TURNEUL SPORTIVITATEA
II

DE SELECȚIE LA TENIS PE PRIMUL PLAN
în turneul de selecție pentru 

formarea echipelor reprezentati
ve de juniori și junioare care 
urmează să ia parte la Campio
natul european de tenis, din 
luna februarie, s-a ajuns în faza 
sferturilor de finală. într-una 
din confruntări, tînărul I. Mireț, 
de la Dunărea Galați, a reușit 
o frumoasă victorie în fața lui 
C. Ștefănescu, pe care l-a în
trecut CU 3—6, 7—5, 6—3. Un alt 
meci i-a opus pe V. Sălăgean 
(„Poli" Cluj-Napoca) și M. Șo- 
var. Primul a cîștigat în două 
seturi: 6—2, 6—0. Alte rezultate 
(cat. 15—16 ani): V. Sălăgean — 
N. Iatan (Steaua) 6—2, 6—0 ; 
Mireț — Ocneanu 3—6, 7—5, 
6—3 — turul II ; 17—18 ani : 
I. Iovănescu — D. Stănescu 7—5, 
6—3 ; S. Niculescu — L. Man
ca? 6—3, 7—6 ; E. Pană — A. 
Manta 6—0, 6—0 ; Bucur — Re-

vesz 4—6, 6—4, 7—6; Vlad — 
Bogdan 6—2, 6—7, 6—3.

Nadia Becherescu (Electrica 
Timișoara), una dintre jucătoa
rele foarte talentate ale genera
ției celei mai tinere, continuă 
seria victoriilor. în „sferturi" 
ea a întrecut-o cu 6—0, 6—1 pe 
Dorina Moldovan de la Con
structorul Hunedoara. Celelalte 
rezultate din sferturile fie fina
lă : Cosmina Popescu — Lumini
ța Sălăjan 7—5, 6—1 ; Marilena 
Totoran — Laura Griinberg 
4—6, 6—2, 6—3 ; Gabriela Szo- 
ko — Carmen Cazacliu 6—0, 
6—1.

întrecerile continuă sîmbătă 
și duminică, de la ora 8, primii 
patru jucători de la fiecare ca
tegorie de vîrstă (băieți și fete) 
urmînd să ia parte la un turneu 
final, ce se va disputa după sis
temul „fiecare cu fiecare".

sg& 
wȚBA

MECIURILE DE HOCHEI AU NEVOIE
DE MAI MULTĂ DISCIPLINĂ

Cele două întreceri principale 
ale calendarului intern la hochei 
se află în plină desfășurare. 
Prima grupă valorică a Diviziei 
A se dispută în mijlocul unui 
interes deosebit pe patinoarul 
„23 August" din Capitală, în 
timp ce grupa secundă a ace
leiași competiții va programa 
un nou turneu, după cel de la 
Miercurea Ciuc, la Ploiești, pe 
noul patinoar artificial din 
acest oraș.

După cum se vede, pe plan 
competițional intern hocheiul se 
află în plină actualitate, oferind 
amatorilor de sport prilejul de 
a putea urmări întreceri intere
sante, multe dintre ele foarte 
echilibrate. Numai că, 
echilibrul de forțe de pe gheață, 
în loc să genereze — așa cum 
este normal — o confruntare 
rapidă, dinamică, cu un ridicai 
grad de spectaculozitate, a pro
vocat în ultima vreme unele 
momente nedorite. Așa s-au pe
trecut lucrurile, de 
Miercurea 
dă, unde 
cunde din 
studențesc 
întrecerea 
ruptă din 
unor jucători. 
Tarcsi și de Dezsi — ambii 
la Tîrnava — din cauza cărora 
Tîrnava Odorhei a părăsit ghea
ța. Ultimul este un recidivist 
cunoscut în lumea hocheiului, 
vinovat în repetate rînduri de 
abateri grave, față de care s-a 
manifestat o nejustificată 
mentă.

uneori,

pildă, la 
Ciuc în grupa secun- 
doar după 25 de se- 
meciul A.S.E. Sportul 
— Tîrnava Odorhei 
a trebuit să fie între- 

cauza indisciplinei 
Este vorba de 

de

LOTIJI A ÎNCHEIE Ml INE 
PRIMA HAPĂ= AITITUDINE-OXIGEN

(Urmare din pag. 1)

De asemenea, pe patinoarul 
„23 August", la ultimul meci 
Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc, 
Gali (S.C. Miercurea Ciuc) com- 

. ponent al lotului reprezentativ, 
a fost eliminat definitiv din joc 
pentru repetate proteste la deci
ziile arbitrilor. Culmea este că, 
ieșind de pe gheață, el a lovit 
crosa de mantinelă în semn de 
ultim și, firește, inutil protest!...

Sînt fapte care trebuie să dea 
de gîndit, cu atît mai mult cu 
cit și unii spectatori care vin 
seară de seară la patinoarul „23 
August" se comportă, uneori, 
nepotrivit, fumînd (deși în in
cinta patinoarelor acest lucru 
este interzis), aruneînd pe

CLASAMENT

1. STEAUA
2. S.C. M. C,
3. Din. Buc.
4. Dunărea Gl.

io 
io 
io

103-19 20
48-53 11
42-49 7
31-93 2

gheață cu diferite obiecte sau 
adresîndu-se injurios jucătorilor 
sau arbitrilor.

Prima grupă valorică va con
tinua azi cu etapa a doua a tu
rului IV, mîine fiind programată 
ultima rundă a acestui tur, cînd 
va avea loc și meciul Dinamo 
— Steaua. Iată programul și 
clasamentul :

Programul de azi, ora 16 : 
Dunărea — Dinamo, ora 18.30 : 
S. C. Miercurea Ciuc — Steaua; 
mîine,- ora 16 : Dunărea — S. C. 
Miercurea Ciuc ; ora 18,30 : Di
namo — Steaua.

Zilele trecute am purtat o con
vorbire cu tov. Gheorghe Prodea, 
președintele Comisiei de discipli
nă a F.R.F., organism important 
in munca de educație a fotbaliș
tilor prin activitatea sa de sanc
ționare a abaterilor de la conduita 
sportivă, dar, mai ales, de preve
nire a unor asemenea acte care 
umbresc de multe ori spectacolul 
de pe stadion.

— O jumătate de drum a fost 
parcursă în campionatele Divi
ziilor A, B și C. Cum socotiți 
că se prezintă lucrurile în do
meniul de care se ocupă comi
sia prezidată de dv. ?

— Chiar dacă n-aș apela direct 
la statistici ajutătoare, pot afirma 
că în Divizia A și chiar în Divi
zia B, in care în alțî ani am avut 
„probleme”, abaterile au fost mai 
puțin grave și mai puțin numeroa
se în toamna trecută. Aceasta, dacă 
privim lucrurile prin prisma elimi
nărilor. Numărul de cartonașe gal
bene pentru abateri, să zicem, mai 
mici, a fost însă destul de ridicat. 
Prea multe proteste împotriva de
ciziilor arbitrilor, cu un singur e- 
fect, acela de deteriorare a cli
matului disciplinar în teren și in 
tribune. Prea multe atacuri „prin 
alunecare" care se înscriu in zona 
jocului brutal, chiar a lovirilor, 
prin felul cum sînt executate. Dar 
cel mai mult ne dau de furcă, 
ținîndu-ne în ședință pînă seara 
tirziu, fotbaliștii din Divizia C, unii 
dintre ei cu filele 
de sancțiuni.

— In Divizia 
să se aplice și - ■ - .
dării unor terenuri. Ceea ce în
seamnă că tensiunea din teren 
s-a transmis în tribune, găsind 
teren prielnic în rîndurile unor 
spectatori certați cu disciplina, 
cu etica cetățenească.

— Este adevărat. In Divizia C, 
abaterile spectatorilor au fost a- 
proape la fel de numeroase ca 
acelea ale... jucătorilor. întrecerea 
sportivă, -în general,’ și aceea fot
balistică, in special, creează stări 
pasionale, în sensul bun al cuvân
tului. Și, de multe ori, reușita 
unei dispute sportive se datorează 
nu numai celor care se întrec a- 
pelînd la toate resursele lor teh
nice, fizice și morale, ci în egală 
măsură și spectatorilor, acelor 
spectatori entuziaști care mobili
zează la maximum pe jucători în 
lupta pentru victorie. Toată stima, 
toată admirația pentru acești spec
tatori. Dar datoria echipelor orga
nizatoare și a organelor de ordine 
este de a interveni fără șovăire, 
blocîndu-i pe ceilalți, mult prea 
pătimași în manifestările lor. Este 
trist pentru un supdrter cînd pier
de echipa favorită, dar trebuie să 
fie și mai neplăcut cînd cel care 
pierde este fotbalul. Și noi, cei din 
Comisia de disciplină, sîntem pri
mii care avem o strîngere de ini
mă atunci cînd sîntem puși în si
tuația de a ridica dreptul de or
ganizare pe teren propriu pe una 
sau mai multe etape, știind cit de 
iubit este fotbalul pretutindeni și 
cită amărăciune produce o aseme
nea situație în inimile spectatori
lor corecți, care formează, de fapt,

carnetelor pline

C a fost nevoie 
măsura suspen-

Dar ce am putea facemajoritatea, 
altceva ?

— Nu 
că» atît 
ducerile 
suficient 
lamentului de organizare a ac
tivității fotbalistice, că nu știu, 
de aceea, nici dimensiunile Ia 
care pot ajunge sancțiunile pen
tru anumite fapte ?

— Nici nu. mai încape îndoială 
că așa Stau1, lucrurile. Nu puțini 
sînt cei care ne acuză de severi
tate excesivă, neștiind că toate 
hotărîrile noastre se încadrează în 
litera acestui regulament, la para
graful prevăzut pentru cazurile 
respective. Echipele au început 
pregătirile pentru noul sezon. In 
afara antrenamentelor, ele ar tre
bui să fie preocupate de recitirea 
regulamentului de joc, adesea în
vățat „după ureche” și de cunoaș
terea Regulamentului de organiza
re a activității fotbalistice. Oame
nii trebuie să cunoască legile. Iar 
legile sportive își au și ele rațiu- 
pea în domeniul lor și prevederile 
lor nu trebuie să fie ignorate.

— Nu credeți, totuși, că ac
tualul Regulament permite u- 
nele interpretări diferite ale a- 
celorași infracțiuni, că nu este 
îndeajuns de clar la unele ca
pitole ? Nu credeți, de aseme- 
nea, că și Comisia de disciplină 
a aplicat, uneori, prea rigid, 
prevederile acestui cod, sancțio- 
nînd uneori prea aspru o aba
tere accidentală a unui jucător 
in general disciplinat și, dim
potrivă, nemanifestînd fermita
tea necesară iu cazurile de re
cidivă ?

— Regulamentul de organizare a 
activității sportive este în curs de 
revizuire. Și era necesar acest 
lucru, în ideea de a se elimina 
unele neclarități. Noi ne-am stră
duit și pină acum ca dimensiunile 
sancțiunilor să fie în concordanță 
cu cele ale abaterilor. Dar, poate 
că uneori am greșit. Ne vom stră
dui să privim fiecare caz în parte 
cu și mai mult spirit de răspun
dere, neuitînd că muncă noastră, 
a membrilor Comisiei de discipli
nă, .are, în primul rînd, un carac
ter educativ.

— Ne bucură cele ce ne spu
neți, dar, desigur, trebuie, la 
rîndul dv., să beneficiați de 
concursul arbitrilor, al antreno
rilor și al conducătorilor de e- 
chipe...

— Așteptăm acest lucru. Noi am 
dat întotdeauna crezare celor scri
se în rapoartele lor de arbitri. 
I-am apărat și era normal să fa- 
pem acest lueru. Și îl vom face și 
pe viitor. Dar și arbitrii ău datoria 
să ne informeze exact asupra celor 
petrecute, fără a diminua gravi
tatea lucrurilor său. dimpotrivă, a 
o exagera. în ambele cazuri, ne 
pot conduce spre decizii greșite. 
Este timpul, de asemenea, ca re
prezentanții echipelor să nu se 
transforme în apărători ai celor 
care au încălcat disciplina. Am 
considerat că nu este cazul. în ca
drul acestui interviu, să folosesc 
nume, care au fost spuse Ia timpul 
lor. Dar, nu pot să nu relev, la

ați ajuns la concluzia 
fotbaliștii cit și con- 

echipelor nu cunosc 
prevederile Regu-

acest capitol în general negativ, a- 
titudinea unor antrenori sau con
ducători ca Ilie Oană (Politehnica 
Iași) și Ilie Savu (F.C. Corvinul), 
care, nu numai că nu au sărit în 
ajutorul jucătorilor care au greșit, 
dar au fost primii care i-au sanc
ționat. înaintea Comisiei de disci
plină !

— O ultimă întrebare : gîn- 
dindu-vă Ia felul cum a muncit 
Comisia pe care o conduceți, la 
sarcinile importante care îi re
vin, nu socotiți că ar fi utilă o 
lărgire a componentei ei, in- 
cluzîndu-se, de pildă, un fost 
jucător cu o conduită ireproșa
bilă, un fost antrenor sau un 
fost arbitru ?

— .De ce nu ? Dar cel mai bine 
ar fi să nici nu fie nevoie de o 
comisie de disciplină !

Jack BERARIU

voltat jocul în apărare. Intensă 
participare Ia discuții.

Cam acesta este programul 
zilnic al „tricolorilor" în Poiana.

Cîteva însemnări de reporter 
după masa de seară a fotba
liștilor.

Atmosferă bună. Multă hărni
cie. Ștefan Covaci face, însă, o 
precizare: „întotdeauna, în pe
rioada de iarnă, se lucrează cu 
hărnicie, astfel că acest detaliu 
nu este semnificativ. Mă bucură, 
în schimb, participarea activă a 
jucătorilor în încercările noastre 
de a concretiza principiile jocu
lui modern".

Toți jucătorii sînt sănătoși. Se 
pare, însă, că Dudu Georgescu 
continuă să acuze dureri la ge
nunchi. Traumatismul nerezolvat 
se face, pe mai departe, simțit. 
Să remarcăm calmul și lirtiștea 
lui Mulțeseu. E optimisst. Vor
bește cu o anume încredere des
pre constituirea cuplului Diumi- 
trache — Mulțescu. Iordănescu, 
întrebat prin surprindere, are o 
reacție spontană : „Prea mulți 
tineri. Cheran, Dumitru, Iordă
nescu, cam ăștia sîntem dintre 
cei vechi. E nevoie de lucru in
tens la toate capitolele".

în final, cîteva gînduri inevi
tabile, de altfel, pe tema jocuri

lor din cadrul grupei cu Spania 
și Iugoslavia. Intervine din nou 
Iordănescu : „Am declarat în 
„Sportul" că nu-mi displace i- 
deea de a juca cu spaniolii și 
iugoslavii. Cred că șansele sînt 
împărțite. Păstrez convingerea că 
vom reuși să facem cinci puncte. 
Cu acestea se poate cîștiga seria. 
Trei puncte în primăvară și 
două în toamnă. Sînt 12 puncte 
puse in joc. Am impresia că cele 
trei echipe vor face cinci, pa
tru și respectiv trei puncte. Să 
sperăm că așa se vor așeza lu
crurile".

Luni dimineață, autobuzul „tri
colorilor" pornește spre Snagov. 
In cursul după-amiezii, cei 23 
de jucători vor susține acolo un 
joc-școală între ei. Acest meci 
vizează strict un prim bilanț le
gat de acumulările realizate.

TURNEUL ECHIPEI BEKESCSABA 
IN TARA NOASTRĂ

In luna februarie, echipa El ore 
Spartacus Bekescsaba. care activează 
în prima divizie a cainipionatului din 
Ungaria, va efectua un turneu de 
patru jocuri în țara noastră. Iată 
programul întîlnirilor : la 6 februarie 
cu F.c. Bihor, lâ 9 februarie cu 
F.C. Baia Mare, la 10 februarie cu 
Recolta Salonta și la 13 februarie cu 
Corvinul Hunedoara.

POPASURI ÎN
DȚVIZIA C STUDENȚII DIN PETROȘANI, FRUNTAȘI IN SERIA A XII-a
Una dintre cele două echipe 

studențești care activează în 
Divizia C, Știința Petroșani, a 
făcut o figură frumoasă în pri
ma jumătate a campionatului, 
clasîndu-se pe locul 1 în seria 
a XII-a. Formația' studenților 
din Valea Jiului a făcut față cu 
destul succes dificultăților tu
rului,- reușind să depășească 
echipe puternice, cum sînt Gaz 
metan Mediaș — provenită din 
Divizia B, Metalul Copșa Mică, 
Minerul Ghelar și altele.

nu au 
de 

arbitri, 
situat

avut 
pe te- 

La 
divi- 
Me-

Unirea Alba Iulia 
jucători eliminați 
ren de către 
polul opus s-au 
zionarele Automecanica
diaș — locul 14 în clasament 
(cu 5 jucători suspendați pe 15 
etape și unul pe șase luni), Con
structorul Alba Iulia — locul 
13 (3 jucători sancționați pe 
cîte 10 etape), C.F.R. Simeria — 
locul 11 (cu terenul suspendat), 
Textila Cisnădie (teren suspen
dat) ș.a.

■h
■

FOTBALIȘTII NOȘTRI JUNIORI LA „MINICUPA EUROPEI"
Fază din meciul disputat de Știința Petroșani, pe propriul teren, cu 
Constructorul Alba Iulia (2—0). Studenții, in tricouri de culoare în

chisă și chiloți albi, asaltează poarta oaspeților

Una din partidele echilibrate ale turului precedent a fost și aceea 
dintre Dinamo ji Dunărea Galați (4—0), din care vă prezentăm o 
imagine Foto : I. MIHĂICĂ

Intre 9 și 11 aprilie, federația 
franceză de specialitate va orga
niza, 
lîngă 
pei“

în localitatea Montaigu,
Nantes, „Minicupa Euro- 

la fotbal, competiție rezer
vată selecționatelor de 
de perspectivă (jucători născuți 
după 31 iulie 1962). 
participante vor fi împărțite 
două grupe, alcătuite 
GRUPA A : Franța, Portugalia, 
Italia și ROMANIA. GRUPA B: 
R. F. Germania, Polonia, Elveția 
și Israel. Iată programul jocuri
lor selecționatei noastre: ROM A-

NI A — Portugalia (9 aprilie), 
ROMANIA — Franța (10 aprilie) 
și ROMANIA — Italia (11 apri
lie).

juniori

Echipele 
în 

astfel :
AURUL BRAD,

DORNICA SA CONFIRME
EVOLUȚIA DIN TOAMNA

EDUCAȚIA FIZICA TREBUIE SĂ DEVINĂ VERIGA
FUNDAMENTALĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

cordată mai multă atenție orelor 
de activități sportive (pentru cla
sele V—VIII, liceu), gimnasticii zil
nice de 8-10 minute, care va tre
bui organizată cu eficiență sporită 
în școlile generale, gimnazii, licee 
ți școlile pedagogice, trecerii pro
belor complexului „Sport și sănă
tate", inițierii în practicarea unor 
sporturi tehnico-aplicative, practi
cării gimnasticii de înviorare la 
domiciliu.

trecere a normelor complexului 
„Sport ți sănătate", chiar ți la 
gimnastica de înviorare care ar 
trebui exemplar organizată în toate 
căminele studențești.

Dezbaterea organizată de re
dacția noastră, cu partici
parea șefilor catedrelor de 

specialitate de la unele unități u- 
niversitare, a arătat, de asemenea, 
ASPECTE POZITIVE, DAR Șl DES- 
TULE NEAJUNSURI IN ACTIVITA
TEA DE EDUCAȚIE FIZICA DESFĂ
ȘURATA IN RINDURILE STUDEN
ȚILOR ți, fără îndoială, concluziile 
pot fi folositoare și pentru cele
lalte centre universitare din țară. 
Dacă în majoritatea cazurilor, ac
tivitățile obligatorii (pentru anii I— 
II) se desfășoară conform cerințe
lor și prevederilor Ministerului E- 
ducației ți Invățămintului, cele care 
ar trebui să asigure eficiența edu
cației fizice pentru studenții din 
ceilalți ani au, încă, un loc peri
feric în preocupările unor catedre. 
Se constată, mai 
entă participare 
prea multe scutiri 
încă, redusă, de 
ciparea la activitățile 
pe ramuri de sport, la acțiunile de

Un obiectiv important al an
chetei noastre l-a constituit, 
după cum era și firesc, a- 

naliza modului in CARE SiNT RE
ALIZATE CERINȚELE EDUCAȚIEI 
FIZICE IN RINDURILE TINERETU
LUI, ALE OAMENILOR MUNCII 
DIN ÎNTREPRINDERI $1 INSTITUȚII. 
Numeroase exemple și constatări 
din asociațiile sportive sindicale din 
județele Brăila, lași, Bihor, Timiș, 
Arad, Botoșani, din municipiul 
București ne-au arătat că preocu
pările pentru dezvoltarea educației 
fizice sînt, mai mult ca în trecut, 
în atenția organelor sindicale și.

firește, a organelor și organizați
ilor sportive din aceste unități. S-au 
obținut unele rezultate frumoase 
în acțiunile de extindere a practi
cării gimnasticii la locul de muncă, 
a activităților turistice, a pregătirii 
pentru normele complexului „Sport 
ți sănătate" etc. In marea majori
tate a asociațiilor sportive sindi
cale educația fizică nu și-a ocu
pat, însă, locul cuvenit în ansam
blul formelor și mijloacelor de că- 
lire fizică a tineretului, a celorlalți 
oameni ai muncii, de menținere și 
întărire a sănătății, de petrecere 
în mod util și plăcut a timpului 
liber, de creștere a capacității de 
muncă. Acțiunile inițiate în între
prinderi și instituții urmăresc, în 
cele mai multe din cazuri, obiective 
ale SPORTULUI DE MASA și de 
PERFORMANȚA și doar pe 
și pe cele a’le EDUCAȚIEI

La 10 ianuarie, după un control 
medical minuțios, revelația seriei 
a IlI-a a diviziei secunde, Aurul 
Brad, și-a reluat pregătirile sub 
conducerea antrenorului Dumitru 
Borcău.

După cîteva antrenamente des
fășurate în localitate, care au avut 
ca obiectiv readaptarea organismu
lui la efort, de la 16 ianuarie, pre
gătirile" vor continua, timp de 12 
zile, în stațiunea Moneasa. în lot 
domnește o bună atmosferă de 
lucru, toti jucătorii fiind dornici 
să confirme în retur frumoasa 
evoluție avută în prima parte a 
campionatului, materializată prin 
locul 2 ocupat în clasament. Pentru 
verificarea gradului de... acumu
lări, echipa din Brad va susține 
mai multe jocuri de verificare, 
unele tur-retur, în care va întîlni, 
printre altele, formațiile Corvinul 
Hunedoara, Minerul Lupeni, Vic
toria Călan.

La pregătiri ia parte în mo
mentul de față întregul lot de ju
cători, mai puțin Birău, care se află 
încă într-un control medical. (A. 
JURCA — coresp.)

ința a avut ca principal adver
sar în lupta pentru șefia seriei, 
în ultimele confruntări pe fosta 
divizionară B din Mediaș, care 
s-a comportat și ea onorabil, 
ocupînd locul secund datorită 
golaverajului mai slab : Știința 
+20, Gaz metan +17. Despre 
disputa pasionantă care s-a dat 
în fruntea acestei grupe vorbesc 
desele schimbări de lideri. Ast
fel, Știința a fost pe primul loc 
în 6 etape, Gaz metan și Mine
rul Ghelar de cîte patru ori. A 
mai fost pe poziția 1, după pri
ma etapă, și Textila Cisnădie, 
care, pînă Ia urmă, a ieșit din 
cursa fruntașelor.

O desfășurare interesantă a 
avut și disputa dintre echipele 
care - n-au fost angajate în bă
tălia din fruntea clasamentului. 
Gazdele au ținut cu... dinții de 
rezultat și n-au cedat decît în 
16 jocuri, în tot atîtea realizînd 
scoruri egale. De altfel, în aceas
tă serie s-au înregistrat 
puține jocuri încheiate 
tate — 16 (două echipe 
cut nici un „egal" în

Maniera de joc a unor echipe 
din această serie a fost cam... 
tare, în numeroase partide arbi
trii fiind nevoiți să intervină 
energic, pentru a pune capăt du
rităților, actelor nesportive. Mai 
ales formațiile cu un randament 
scăzut au încercat să suplineas
că insuficienta lor pregătire teh
nică prin faulturi și abateri de 
altă natură. Spunem aceasta de
oarece echipele cu o situație 
mai bună în clasament, ca de 
pildă, Știința, Gaz metan, Mine
rul Ghelar, Laminorul Teliuc și

Fruntașa seriei, Știința Petro
șani, are următoarea situație în 
clasament:

alocuri 
FIZICE.

cele mai 
la egali- 
n-au fă- 
toamnă).

1 15 10 2 3 35—15 22 p.
Echipa aparține de clubul 

sportiv Știința, de pe lîngă In
stitutul de mine din Petroșani, 
și este pregătită, am putea spu
ne încă de la înființare, din 
1960, de antrenorul Gheorghe Iri- 
mie. Știința a promovat în „C“ 
cu opt campionate în urmă.
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ 
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g 
g

1

Este, cum e și. firesc, cea mai 
tînără formație din tot campio
natul, vîrsta medie fiind de 21 
de ani. în afară de cei patru 
juniori, care sînt elevi, și de un 
inginer, toți componenții lotului 
sînt studenți. Dar iată care este 
componența acestui lot : Boghia- 
nu, Chișbora, Alic — Sandu, 
Leleșan (junior — a jucat în 
toate cele 15 partide), Ghițan, 
Marincan (căpitanul echipei) — 
Hanganu, Dorobanțu, Velcotă, 
Seceanschi (a înscris 10 goluri), 
Ceteraș, Kraft — Panici, Gulea 
(golgeterul echipei, cu 13 goluri), 
Biro, Bălosu (cel mai în vîrstă 
— 27 ani), Colceag, Tism&nar, 
Cișmaș. Mai fac parte din lot 
juniorii Mîrza, Schipcea și Ne
ghină.

Compartimentul forte al Ști
inței este linia mediană, cu uri 
pronunțat stil ofensiv, mijlocașii 
înscriind aproape jumătate din 
cele 35 de goluri marcate în 
tur. Studenții au cîștigat toate 
jocurile ’ susținute pe teren pro
priu și au obținut în deplasare 
6 puncte (două victorii și două 
„egaluri"). Cu principala ei ad
versară, Gaz metan, Știința a 
jucat la Mediaș și a fost între
cută, cu 2—0. Studenții au mai 
fost învinși de către Textila 
Cisnădie (1—2) și Laminorul 
Teliuc (1—3). Știința a stabilit 
și cel mai mare scor din tur, 
în seria respectivă, acel 7—0 în 
întîlnirea cu Textila Sebeș.

în toamnă s-au remarcat în 
jocurile susținute Marincan, Gu- 
iea, Velcotă, Seceanschi și Kraft. 
Dintre jucători, studenți meri
tuoși sînt, printre alții: Mari- 
can (anul III), Seceanschi (anul 
I) și Panici (anul III), toți de la 
Facultatea de utilaj tehnologic. 
Președintele secției este lectorul 
universitar Voicu Zoican. De 
anul trecut, Știința joacă pe te
renul ei, situat într-un loc pito
resc, Ia peste 600 metri altitu
dine, unde anul acesta se va 
construi și o tribună.

T. RABȘAN

ÎNTREPRINDEREA de turism,A

HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

CONCEDII

RECONFORTANTE

CURA

BALNEARA

EXCURSII

a pregătit pentru dv

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR LA PRIMA 
TRAGERE LOTO 2 A ANULUI !

cîteva argumente

ales, o insufici- 
a studentelor, 

de tot felul. Este, 
asemenea, parti- 

organizate

masă și 
încălzite ; 
eficiente ; 
de agre-

Tragerea Loto 2 de mîine are 
loc la București în sala Clubului 
Finanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 17,45.

In continuare va rula un film 
artistic.modul 

in ca-
acestor concluzii, îndeosebi lae-cm referit in cuprinsul

în care se acționează pentru dezvoltarea educației fizice 
drul organizat al unităților preșcolare, școlare, universitare, in 
asociațiile sportive din întreprinderi și instituții. PROBLEMA EDU
CAȚIEI' FIZICE ESTE, IN ACELAȘI TIMP, POATE CHIAR IN PRI
MUL RIND, Șl O PROBLEMĂ PERSONALA care cere tuturor 

cetățenilor, de diferite virste și profesii, obișnuința deprinderii cu prac
ticarea individuală, sistematică a exercițiilor fizice, a gimnasticii de 
inviorare la domiciliu, a mersului de jos, in ritm susținut, sau pe 
bicicletă, a alergărilor ușoare pe anumite distanțe, precum și cu 
folosirea altor forme simple, de largă accesibilitate, efectuate cu prio
ritate in aer liber.

PRIN TOATE ACESTEA SE VA REALIZA O CONTRIBUȚIE TOT MAI 
EFICIENTĂ LA ÎNDEPLINIREA IMPORTANTELOR SARCINI STABILITE 
DE PARTID pentru dezvoltarea continuă a educației fizice, activitate 
care, corespunzător insăși definiției sale : „VALORIFICA SISTEMATIC 
ANSAMBLUL FORMELOR DE PRACTICARE A EXERCIȚIILOR FIZICE IN 
SCOPUL MĂRIRII IN PRINCIPAL A POTENȚIALULUI BIOLOGIC AL 
OMULUI, IN CONCORDANȚA CU CERINȚELE SOCIALE".

jucînd T 
mai Â
multe
bilete vă i
măriți
șansele J 
decîstig J

A tragere
W LOTO-2

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 14 IANUA
RIE 1977

EXTRAGEREA I : 80 79 28 75 
52 20 62 47 69

EXTRAGEREA a Il-a : 21 11 18 
82 39 58 22 84 8

FOND GENERAL 
GURI : 1.119.617 LEI. 
206.614 LEI, report.

Plata cîștigurilor la 
gere se face astfel:
pină la 14.III inclusiv (in muni
cipiul București), de la 27.1 pină 
la 14.III inclusiv (in tară) și in- 
cepînd aproximativ de la 27 ia
nuarie (prin mandate poștale).

DE CÎSTI- 
DIN CARE

această tra
de la 24.T

l

— importante reduceri de tarif la cazare, 
transport C.F.R. ți I.T.A. ; hoteluri și vile 
restaurante și pensiuni moderne ; tratamente 
personal medical de specialitate ; posibilități 
mentare numeroase și variate.

ODIHNĂ în stațiunile : Bușteni — Sinaia — Predeal — 
Tușnad — Borsec — Borșa — Izvoarele — Mamaia și alte 
stațiuni care fac obiectul preferințelor dv.

CURĂ BALNEARĂ : Sovata — Căciulata - 
lane — Felix — Slănic Moldova — Eforie Nord 
galia — Moneasa — Buziaș.

In stațiunile menționate, precum și în alte 
sau zone pitorești din țară, I.T.H.R. București

HercU' 
- Man

localități 
organi

zează excursii pe diferite perioade, după preferințele dv.l 
Filialele de turism din Bd. N. Bâlcescu nr, 35 și Bd. 

Republicii nr. 4 și 68 vă stau zilnic la dispoziție între 
orele 8-20, sîmbâta 9—13.



ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE, 
UN OBIECTIV DE PRESTIGIU

Cele mai bune 34 echipe de 
baschet din Europa și-au dispu
tat săptămîna aceasta o etapă a 
semifinalelor (C.C.E. — mascu
lin) și sferturilor de finală 
(C.C.E. — feminin, Cupa cupe
lor — masculin și Cupa „Liliana 
Ronchetti" — feminin) ale cupe
lor europene. Succesul de public, 
subliniat de toate agențiile de 
presă, atestă marea popularitate 
a competițiilor care angrenează 
întreaga elită a baschetului eu-

REZULTATE IN C.C.E.

Masculin : Spartak Brno - 
Real Madrid 93-120 (52-70), 
T.S.K.A. Moscova - Racing 
Malines 106-76 (50-38), Ma- 
ccabi Tel Aviv - Mobilgirgi 
Varese 79-102 (43-47) ; fe
minin : Clermont Universite 
Club - Steaua roșie Belgrad 
86—70 (59-34), Evox Barcelo
na - Daugava Riga 43—79 
(24-30 I).

ropean, precum și numeroși ju
cători din S.U.A. legitimați ai 
formațiilor din tarife occidentale.

In această companie selectă, 
două din reprezentantele țării 
noastre au debutat cu succes, ob- 
ținînd victorii pe care le putem 
considera chiar surprinzătoare, 
în Cupa „Liliana Ronchetti", de 
pildă, baschetbalistele de la Ra
pid au cîștigat (58—48) în fața 
formației C.S. Toulon, în depla
sare și fără să beneficieze de a- 
portul pivotului Mariana An- 
dreescu. Un succes care antici
pează că elevele prof. Sigismund 
Ferencz vor cîștiga și în partida 
retur, de la București (9 fe
bruarie). A treia componentă a 
grupei este Spartak Moscova, 
marea favorită a Cupei „Lilia
na Ronchetti" (din fiecare grupă 
se califică doar prima clasată).

Ținînd seama de „cartea de 
vizită" impresionantă a echipei 
din Cantu — Forst Birra, de va
loarea lotului pe care-1 prezenta,

era greu de presu
pus că Steaua va 
încheia victorioasă 
întîlnirea, chiar 
dacă ea se dis
puta la București. 
Și totuși, evolu- 
înd (în prima re
priză) așa cum 
nu i-am văzut de 
multă vreme, 
sportivii de la 
Steaua au învins 
(88—85) într-un 
meci în care 
numai eă nu 
fost conduși 
ciodată, ba chiar 
au avut la 
moment ' dat 
avans 
puncte : 59—40 în 
min. 23. Fără a 

'omite eforturile 
depuse de jucă
tori pînă atunci 
(pentru care pu
blicul i-a răsplă
tit cu aplauzâ la 
„scenă deschisă), 
se cuvine să 
oprim 
acest 
care a 
lungă perioadă de 
cădere. Unii afir
mă că 
s-ar fi 
insuficientei 
zistențe, ceea 
este însă greu de 
acceptat, deoare
ce jucătorii se a- 
flau la numai 
trei minute după 
pauza dintre re
prize, iar în final 
au demonstrat că 
surse. Antrenorul 
explicat lipsa de 
cepînd din acel 
faptul că „5“-ui i 
zînd victoria asigurată, a renun
țat Ia acțiunile colective și fie
care membru al echipei a încer
cat să se evidențieze, ceea ce a 
dus la destrămarea jocului co
lectiv practicat pînă atunci. Noi

de

ne 
tocmai la 

scor după 
urmat o

aceasta 
datorat 

re
ce

Oczelak in întîlnirea cu Forst, așa cum dorim 
să-l vedem în toate meciurile echipei Steaua și 

ale „naționalei".
Foto : Dragoș NEAGU

AL

. totuși au re- 
M. Nedef ne-a 
eficacitate în- 
moment prin 
din teren, vă-

46 DE PROBE IN „RALIUL PORTUGALIEI"
LISABONA (Agerpres) — 

Competiția internațională auto
mobilistică „Raliul Portugaliei", 
probă contînd pentru campiona
tul mondial de raliuri, se va des
fășura între 1 și 6 martie, pe

un traseu ce va însuma 2 457 
km. Startul și sosirea concuren
țelor vor avea loc la Estoril.

In programul cursei figurează 
46 de probe speciale, ce se vor 
desfășura de-a lungul a 581 km.

mai adăugăm că pierderea unor 
avansuri apreciabile nu este o 
noutate la Steaua, ba chiar pu
tem spune că așa ceva carac
terizează echipa respectivă, ceea 
ce trebuie să dea de gîndit pen
tru viitoarele partide, cel puțin 
la fel de dificile ca aceea des
fășurată în compania baschetba- 
liștilor de la Forst. Următorul 
examen în Cupa cupelor va avea 
loc miercuri, tot la București, 
cînd Steaua va juca cu Juven- 
tud Badalona, formație care în 
ediția 1972—1973 a Cupei cupe
lor i-a învins pe steliști în... 
Capitală, după ce pierduseră la... 
Badalona.

Fetele de la I.E.F.S. au pier
dut la un scor sever 
meciul susținut la Praga în 
deținătoarei C.C.E., Sparta, 
sigur, valoarea praghezelor 
incontestabilă, totuși, 24

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ

REZULTATE SCONTATE
ÎN TURNEUL DE LA PLOIEȘTI

t

IREZULTATE TEHNICE
Mureșul Tg. Mureș
Universitatea Cluj-Napoca 
Constructorul Timișoara 
Voința Odorhei 
Universitatea Timișoara 
I.E.F.S. București

— Universitatea București
— Textila Buhușl
— Rapid București
— Progresul București
— Universitatea Iași
— Confecția București

21—25 (11-13)
16—15 (7 - 5)
11—17 (4 — 8)
10—17 (6 -10)
20—13 (10- 5)
10—14 (5 — 6)

PROGRAMUL ETAPEI A XIX-o Șl A XX-a

Progresul București — Constructorul TT- 
— Mureșul Tg. Mureș ; Confecția Bucu-

■SIMbAtA (de la ora 14) :
mișoara ; Universitatea Iași _____T_ ___________
reștj — Universitatea Cluj-Napoca : ’Textila Buhuși — ’’universitatea 
Timișoara ; Rapid București — I.E.F.S. ; Universitatea București — 
Voința Odorhei.

duminica (de la ora 14) : Mureșul Tg. Mureș — Textila Buhușl ; 
tt_.---------...... -------------------------- _ . . ______-__________ Tlml-

— Universitatea Iași ; Universitatea 
Progresul București — Universitatea

Universitatea Cluj-Napoca — Rapid București ; Constructorul 
șoara — I.E.F.S. ; Voința Odorhei ” ’ ~ ’
Timișoara — Confecția București ;
București.

PLOIEȘTI, 14 (prin telefon). Un 
public numeros a fost prezent 
ieri după-amiază în tribunele sălii 
Victoria din localitate pentru a 
asista la jocurile primei etape din 
cadrul celui de-al treilea tur de 
sală al campionatului Diviziei A 
la handbal feminin. Cu toate că au 
fost echilibrate și disputate, me
ciurile care au avut loc cu acest 
prilej nu au atins un nivel tehnic 
satisfăcător. în deplină concor
danță cu exigențele actuale. Iată 
însă succinte relatări de la aceste 
partide.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

Alexandrescu 2, Matei 1, Dobre 1 
— Rapid. Au arbitrat bine N. Du
mitru și N. Iancu (Buzău).

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BELGRAD

• Marianovici
se menține lider

BELGRAD, 14 (Agerpres). — 
în runda a 5-a a turneului in
ternațional de șah de la Belgrad, 
maestrul român Victor Ciocâl
tea a remizat cu .marele maes
tru bulgar Nikola Tringov, re
zultat consemnat 
Sahovici — Jansa, Janosevici — 
Govedarița și Simici — Ma- 

Celelalte partide s-au

în partidele

rianovici. 
întrerupt.

Lider 
menține 
via), cu 
Jansa 
(Bulgaria), Simici, Sahovici 
Govedarița (toți Iugoslavia) 
cîte 3 p, Vadasz (Ungaria) 
21/, p (1), Ciocâltea (România) 
și Janosevici (Iugoslavia) 
cîte 2‘/i p.

al clasamentului
Marianovici Rlugosla- 

31/, puncte, urmat de 
(Cehoslovacia), Tringov 

Și

JUANTORENA
DIN NOU

se

CEL MAI BUN
NEW YORK, 14 (Agerpres).— 

Cunoscuta revistă americană de 
specialitate „Track and Field 
News Magazine", l-a desemnat 
drept cel mai bun atlet al anu
lui 1976 pe cubanezul Alberto 
Juantorena, dublu campion olim
pic la Jocurile de la Montreal. 
Pe locurile următoare au fost 
clasați campionii olimpici ame
ricani Bruce Jenner (decatlon), 
Mac Wilkins (aruncarea discu
lui), Edwin Moses (400 m gar
duri) și finlandezul Lasse Viren, 
medaliat cu aur în probele de 
fond.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
„CONCURSUL CELOR

3 TRAMBULINE"

să- 
pe

Concursul internațional de 
rituri cu schiurile desfășurat 
trambulina din Tarvisio (Italia) a 
fost cîștigat de sportivul iugoslav 
Bogdan Norici cu 240,2 p (sărituri 
de 86 m și 83 m). L-au urmat 
schiorii austrieci Karol Schnabl — 
235,2 p și Alfred Pungg — 234,8 p. 
In clasamentul final al competiției 
„Turneul celor 3 trambuline” (două 
concursuri s-au disputat în Iugo
slavia), primul loc a fost ocupat 
de Karl Schnabl — 710.1 p. se
cundat de Alfred Pungg — 709 p.

LOTUL PATINATORILOR SOVIETICI
PENTRU C.E.

Federația sovietică de 
tate a definitivat lotul 
lor care vor reprezenta 
la apropiatele campionate

speciali- 
sportivi- 
U.R.S.S. 

euro-

r
| PREFAȚA 
ILA KOJAK
I
I

accepției generale, 
este cel căruia

I

pene de patinaj artistic, progra
mate intre 25 și 29 ianuarie la 
Helsinki. Din lot fac parte Vla
dimir Kovalev, Iuri Ovcinikov, 
Konstantin Kokora, Elena Vodo- 
rezova, Janna Ilina (pentru pro
bele individuale), cuplurile Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev, Irina 
Vorobieva — Aleksandr Vlasov 
(proba de perechi). Irina Moiseeva 
— Andrei Minenkov, 
niciuk — Ghenadi 
(proba de dansuri).

„CUPA EUROPEI"

FEMININ

Natalia Li- 
Karponosov

LA SCHI

feminină de slalom spe- 
cadrul 
de schi

Proba 
cial din 
național 
țiunea franceză
a fost cîștigată 
triacă Michaela 
metrată în 
timpul total 
următoare

concursului inter- 
desfășurat în sta- 
Les Deux Alpes 
de sportiva aus- 
Schaffner, crono- 

două manșe cu 
92.73. Pe locurile 

situat Patricia

I
I
I
I
I
I
I

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI (21— 
25). Universitatea a cîștigat acest 
meci echilibrat îndeosebi datorită 
eficacității Simonei Arghir. In plus, 
după opinia noastră, balanța vic
toriei s-a înclinat spre studente 
și datorită formei inexplicabil de 
slabă a - portarului Angela Cio- 
boată (Mureșul). Au înscris : Sos 
9. Dorgo 5, Dudaș 4. Pcres 2, Frîn- 
cu 1 — Mureșul, Arghir 14, Furcoi 
4, Andronaclic 3. Răducanu 2, Ca- 
ramalău 1, Rotaru 1 — Univer
sitatea. Au arbitrat cu scăpări 
R. Antochi și I. Boschner, ambii 
din Brașov.

VOINȚA ODORHEI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI (10—17). 
Deși n-a fost o pradă ușoară, Vo- 

. ința Odorhei a pierdut totuși clar 
în fața unei formații mai omo
gene și în special mai experimen
tată. Chiar atunci cînd s-a apro
piat la două goluri (10—12) echipa 
lui Denes Szabo n-a avut puterea 
fizică să se mobilizeze și să ega
leze. Dimpotrivă, s-a relaxat per- 
mițînd bucureștencelor să se de
tașeze decisiv : 17—10 (min. 44). 
Au marcat : Micloș 7, Covaci 2, 
Istock 1 — Voința, Ciobanu 4, Ște
fan 3. Gheorghe 2, Mamiaca 2, 
Butan 2, Biro 2, Mihoc 1 și Io- 
nescu 1 — Progresul. Foarte bun 
arbitrajul cuplului VI. Cojocaru și 
Ilie Radu, ambii din Craiova.

TIMIȘOARA

(61—85) 
fața 
De
es te 

de 
puncte... Să sperăm că în urmă
toarele întîlniri campioana 
României va evolua la un nivel 
mai ridicat șî va obține rezul
tate care să-i permită valorifi
carea șanselor de a se clasa pe 
locul secund în grupă, ceea ce 
i-ar aduce calificarea în semi
finale. Din grupă mai fac parte 
Akademik Sofia și GEAS Sesto 
San Giovanni. Următoarea par
tidă joi, cu Akademik, la Sofia.

D. STANCULESCU

Potrivit 
sedentar 
nu-i place să umble, să facă 
mișcare in aer liber. Pe vre
muri, caricaturiștii sugerau 
sedentarismul cu imaginea 
micului slujbaș cu minecuțe 
negre și peniță la toc. Să 
nu ne facem iluzii : astăzi, 
din mai multe pricini — 
printre care folosirea auto
mobilului, automatizarea unor 
operațiuni casnice sau trans
ferul amuzamentelor deco
nectante la domiciliu — din 
toate aceste cauze, propor
ția de sedentari crește îngri
jorător, sporind proporțional 
și concomitent numărul obe
zilor, al anchilozelor, 
ganismelor leneșe, 
împotriva efectelor

al or- 
Bătălia 
nocjve

CHENAR EXTERN
Ă\\\\\\\\\\\\\\\\^

I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iale sedentarismului a fost 

pornită, in nenumărate va
riante și pe toate meridia
nele. Firește că antidotul 
principal se află în marea 
diversitate a exercițiilor fi
zice și in atit de plăcuta 
practică sportivă.

O știre recentă relatează 
experiența cunoscutei firme 
de medicamente „Bayer“ din 
Leverkusen, care a găsit 50 
de voluntari gata să se su
pună unui interesant experi
ment. Timp de trei luni, 25 
dintre ei au urcat pe jos 25 
de etaje ale blocului-turn (de 
31 etaje) care găzduiește ad
ministrația întreprinderii, 
iar ceilalți 25 au utilizat lif
tul. După 12 săptămîni, re
zultatul experimentului arată 
că cei 25 de voluntari care 
urcaseră în total 1500 de 
etaje (cit înălțimea masivu
lui Mont-Blanc) și-au ame
liorat simțitor forma fizică 
(mărirea capacității respira
torii, membre mai agile, spo
rirea randamentului la locul 
de muncă).

Altă metodă terapeutică, la 
Budapesta. La televiziunea 
ungară, înainte de începerea 

■ filmului de seară sau a se
rialului mult așteptat, în lo
cul telegenicei crainice apa
re o tot atit de simpatică 
profesoară de educație fizi
că, pregătită să invite pe te
lespectatori la citeva minute 
de gimnastică, da, da, chiar 
acolo in fața fotoliilor în 
care se instalaseră. Justifi
carea este astfel enunțată : 
„In următoarele ore veți ur
mări cu încordare, dar se
dentar, o acțiune palpitantă. 
Hai să ne mișcăm puțin, în 
compensație !". In ciuda unui 
oarecare scepticism, la înce
put, miile de scrisori de 
mulțumire primite de stu
dioul maghiar, de televiziu
ne au dovedit eficacitatea 
inițiativei. Rezultatele au de
venit și mai marcate atunci 
cind ..mini-cursul de gim
nastică" a început să 
prezentat de sportivi 
prestigiu ai țării.

Pe cînd o „repriză de ... 
nătate" cu Simion Cuțov și 
Natalia Mărășescu, înaintea 
rundei decisive a lui Kojak 

Lsau a probei de călărie cu 
șeriful din Taos ?

I

europene de patinaj-artis-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vor fi revăzuți la apropiatele campionate
tic : Irina Rodnina și Aleksandr Zaițev, multipli campioni ai mari

lor competiții ale gheții
I

I

ÎN TURNEUL DE LA BIRMINGHAM

NĂSTASE L-A ÎNVINS PE FIBAK
NEW YORK, 14. — Ilie Năsta- 

se a luat un start bun în tur
neul internațional de tenis de 
la Birmingham (Alabama), prima 
probă 
W.C.T. Tenismanul român 
învins în două seturi —

din cadrul Circuitului 
l-a

6—2, 
6—3 — pe polonezul Wojtek 
Fibak, revanșîndu-se astfel asu
pra redutabilului său adversar, 
de care fusese întrecut de trei 
ori consecutiv, în cursul sezonu
lui trecut, la Stockholm, Lon
dra — Wembley și Copenhaga. 

Surprize în alte două partide 
ale „optimilor" de la Birming
ham. Favoritul nr. 3, Manuel 
Orantes, iese din cursă, învins 
de Eddie Dibbs cu 7—6, 1—6,

Harold 
eliminat

Solomon (nr. 
de Vitas Ge-

de

6—1 ; iar 
4) a fost 
rulaitis : 1—6, 6—3, 4—6. într-o 
ultimă întîlnire de pe program, 
Ray Moore a dispus de Billy 
Martin cu 6—3, 6—3.

Așadar, pentru sferturile
finală sînt calificați J. Connors, 
I. Năstase, E. Dibbs, V. Geru- 
laitis. C. Drysdale, B. Scanlon, 
S. Mayer, și R. Moore. Iată și 
un rezultat la dublu : Dibbs, So
lomon — Kodes, Orantes 6—4, 
6—3.

TELEX • TELEX
BASCHET • Tu-rneul femi nin de 

Halle (R.D. Germană) 
victoria formației KP.V. 
meciul decisiv a întrecut cu 87—69
(41—34) formația B.S.E. Budapesta.

BOX • Selecționata U.R.S.S. va 
treprinde un nou turneu 
xerii sovietici urmează 
reprezentativele americane 
(Shreveport), 2 februarie 
5 februarie (Milwaukee), 
interes este așteptată 
, .greilor" Jimmy Clark și 
Va fi a treia lor întîlnire.......... ..
zent, Vîsoțki a obținut- de două 
victoria la puncte.

CICLISM • Cea de-a 7-a ediție a 
concursului de ciclocros de la Ibarra 

încheiat cu victoria sur- 
ciclistului vest-qerman 

cronometrat pe 23,4 km 
mondial

s-a încheiat 
Halle, care

le 
CU 
în

In
in S.U.A. Bo- 
să intilneascâ 
la 29 Ianuarie 
(Louisiana) si 
Cu deosebit 

confruntarea 
Igor Visotkl. 
Pinâ în pre- 

ori

p, : .... ____  _
pa B : 1. R.D.G. (I) 6 p, 2, 
4 p, 3. Norvegia 2 p. , In 
minin, T.S.C. Berlin a înviins, 
propriu, cu 23—17 (11—8),
Csepel Budapesta.

ȘAH • Cu o runda Înainte w 
ierea turneului de la Hastings, în cla
sament conduce distanțat Romanian — 
io1/. P, urmat la 11/, p de Kagan

2^ R.F.G.^4^ p, 3. Sued io 2 p î gru-
* Polonia 
meci fe- 
pe teren 
formația

de înche-

Emonet (Franța) — 92,86 șl Ma- 
r ola Michalska (Polonia) — 92,91. 
în clasamentul general al „Cupei 
Europei", continuă să conducă Pa
tricia Emonet — 100 p, urmată 
de austriaca Regina Sackl — 84

S-A RELUAT CAMPIONATUL 
DE HOCHEI AL U.R.S.S.

p.

Au început întrecerile celui de-al 
treilea tur al campionatului de ho
chei al U.R.S.S. In primul joc, 
echipa S.K.A. Leningrad a învins 
pe teren propriu, cu scorul de 
4—3 (1—2, 3—0. 0—1), formația
Kristal Saratov. în clasament con
duce Ț.S.K.A. Moscova — 33 p, 
urmată de Dinamo Moscova — 26 p 
și Traktor Celiabinsk — 24 p.
Fruntașul golgeterilor este Alek
sandr Malțev (Dinamo Moscova) 
CU 33 p (19 goluri și 14 pase 
decisive).

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

Campionate In pauza de iarnă (R. F. GERMANIA)

fie 
de

să-

I
I
I
I
I
I 
I

(Sponta) s-a 
prinzâtoare a 
K.P. Thaller, . . . . ..
în 53:25 urmat de campionul 
A. Zweifel (Elveția), la 6 sec.

HANDBAL • Finala „Cupei Mâ-rîi 
Baltice" (m) se va disputa între selec
ționata U.R.S.S. și prima reprezentativa 
a R.D. Germane. In ultimele meciuri 
din preliminarii : R.D.G. (I) — Polonia 
27—23 (16—13) : Norvegia — Danemar
ca 18—16 (9—9) ; U.R.S.S. — R.F.G. 
23—21 (12—9) ; Suedia — R.D.G. (II)
25—19 (12—8j. latâ primele clasate în
preliminarii : grupa U.R.S.S. 6

(Israel) 9 p.
TENIS • La Adelaida (Australia), 

Alexander l-a învins pe Gorman cu
6— 4, 6—4. Alte rezultate : Pasare!! —
Kachel 6-—4, 6—2 ; Dibley — Van Di'l- 
len 6—4, 6—2 ; Amaya — Masters 6—4,
7— 6. • In turneul feminin de la Hol
lywood Beach (Florida) : Chris Evert — 
Valerie Ziegenfuss 6—1, 6—1 ; Sue Bar
ker — Renata Tomanova 6—0, 6—3. 
Primele partide de dublu : Chris Evert, 
Rosemary Casals (S.U.A.) — Virginia
Ruzlcl (România), Mima Jausovec (Iu
goslavia) 6—3, 6—4 ; Virginia Wade 
(Anglia), Margaret Court (Australia) — 
Cynthia Dorner, Wendy Turnbull (Austra
lia) 7—6, 6—2.

TENIS DE MASA • La Budapesta, in 
semifinalele C.C.E. (m) : Sparta Praga 
— Spartakus Budapesta 5—4. Campionul 
mondial Istvan Jonyer a fost învins 
M. Orlovski si J. Kunz I

Acum cîțiva ani, antrenorul 
principal al lotului vest-german 
Helmut Schon sugera federației 
de specialitate acordarea unei 
pauze de iarnă între turul și re
turul campionatului. Odihna ju
cătorilor, necesitatea refacerii — 
cu care-și argumenta 
antrenorul federal — 
considerate întemeiate 
tare, acum, există o 
aproape o lună între prima și a 
doua parte a campionatului.

Vacanța de iarnă a luat sfîr- 
•șit și sîmbătă, 15 ianuarie, va 
avea loc etapa a 18-a, prima din 
retur, în care figurează partide 
interesante pentru formațiile 
fruntașe: M.S.V. Duisburg — 
Borussia Mdnchengladbach, Ein-

cererea 
au fost 
și ca a- 

pauză de

tracht Frankfurt pe Main — Ein
tracht Braunschweig și Fortuna 
Dfisseldorf — Bayern Munchen. 
Dar, înainte de reluarea campio
natului, să punctăm cîteva amă
nunte semnificative din prima 
parte a întrecerii. Lidera clasa
mentului, Borussia Monchenglad- 
bach, cu o excelentă tactică de 
joc, cu o formație solidă, din 
care nu lipsesc' individualitățile 
de clasă (Bonhof, Wimmer, 
Heynckes, Stieiike) conduce de
tașat, dar în retur băieții lui 
Udo Lattek nu vor avea o mi
siune prea ușoară susținînd în 
deplasare principalele meciuri : 
cu Braunschweig și Bayern, am
bele învinse în tur (cu 2—1 și 
respectiv 1—0). „Nu este exclus 
ca formația bavareză să aibă un 
finiș puternic și să candideze la 
primul Ioc, pentru că — după 
cum susține revista de speciali
tate „Kicker Sport Magazin" din 
Niirnberg — de Ia Bayern te 
poți aștepta la orice..." De fapt, 
această echipă a furnizat cele 
mai mari surprize. Campioana 
Europei șî cîștigătoarea Cupei 
intercontinentale a realizat în 
tur scorul-record al campionatu
lui (9—0 cu Tennis Borussia), iar 
apoi... a fost învinsă acasă cu 
0—7 de Schalke 04 ! Comporta
rea lui Bayern depinde mult de 
„bombardierul" său Gerd Miiller, 
aflat acum pe primul loc în cla
samentul golgeterilor cu 19 go
luri, cît și de aportul tinerilor 
recent promovați, Weiss și Ar- 
lingen, ca să nu mai vorbim de 
veteranii Beckenbauer, Maier și 
Schwarzenbeck.

Prima parte a campionatului a 
mai arătat un lucru interesant : 
foarte mulți jucători din prima 
ligă — grație vieții sportive — 
se comportă excelent, în ciuda 
unor vîrste la care alții își aga
ță ghetele în cui ! „O echipă a

veteranilor nu ar fi deloc rea“
— scrie ziarul „Les Sports" din 
Bruxelles. Iat-o : Maier (Bayern)
— 32 de ani ; Grzyb (Hamburger 
S.V.) — 36, Weber (F.C. Koln)
— 32, Fichtel (Schalke 04) — 32, 
Hiittges (Werder Bremen) — 33, 
Wimmer (B. Monchengladbach)
— 32, Overath (F.C. Koln) — 33,
Bjormose (Hamburger S.V.) —
32, Grabowski (F.C. Koln) —32, 
Iloor (Hertha) — 34, Lohr (F.C. 
Koln) — 34. Firește, asta nu în
seamnă că elementele tinere nu 
au loc de „bătrîni". Dimpotrivă, 
promovarea juniorilor este tre
cută cu litere majuscule pe a- 
genda de lucru a antrenorilor, 
îndeosebi la Borussia Monchen
gladbach, M.S.V. Duisburg, Wer
der Bremen și Fortuna Dussel
dorf. In fine, pare interesant un 
clasament al celor mai buni ju
cători ai campionatului, alcătuit 
de ziarul „Bild" din Hamburg : 
portari : Hellstrom (Kaiserslau
tern), Kargus (Hamburg), Nieg- 
bur (Hertha) ; fundași : Becken
bauer (Bayern), Dietz (Duisburg), 
Vogts (Monchengladbach), Weber 
(Koln) ; mijlocași : Grabowski 
(Frankfurt), Acimovici (Saar- 
briicken), Beer (Hertha) ; înain
tași : Popiwoda (Braunschweig), 
Holzenbein (Frankfurt), Simons- 
sen (Mdnchengladbach).

Iată clasamentul campionatului

PENTRU OLIMPICI

RETRO-PREMIERE
da

ca 
fie 
iar 

a 
găz- 

____ ___ __ sportivi. 
Dupâ cum se știe, la Squaw 
Valley s-au desfășurat Jocâ- 
ri-le Olimpice de iarnă ale 
anului 1960.

Comitetul olimpic al S.U.A. 
a aprobat propunerea de a 
se înființa în stațiunea 
Squaw Valley (California) un 
centru permanent de pregăti
re pentru toate sporturile 
olimpice. Se prevede 
amenajările necesare să 
terminate în primăvară, 
noul centru de pregătire 
,.olimpicilor" să poată 
dul circa 350 de

mensiumlor terenului, 
gîndesc insa serios de a pro
pune ca porțile sâ fie înăl
țate cu dimensiunea unei 
mingi. Motivele sînt destul 
de fundamentate științific, 
In 1936, recordul săriturii în 
înălțime era 2.03 m. Azi este 
2,32 m. Deci, detenta sporti
vilor a crescut cu mult. Re- 
ferindu-ne la aceeași epocă, 
statura medie a portarilor — 
dupâ statisticile F.I.F.A. — 
era de 1,76—1,78 m. Azi me
dia este de 1,80—1,85 m. In 
felul acesta, posibilitățile de 
marcare a golurilor au scă
zut, ceea ce face necesară o 
corecție, pentru a readuce 
atacanții la condiții mai echi
librate de confruntare 
portarii*.

HOCHEI Șl PALMIERI
Hochei pe gheață la tro

pice... Iată vestea surprin
zătoare transmisă de co
respondenții de presă din 
Singapore, unde noul pa
tinoar artificial a fost i- 
naugurat cu meciurile a- 
micale dintre selecționata 
locală și o echipă din Ma
laiezia. Prima partidă a 
fost cîștigată de gazde cu 
5—1, iar cea de-a doua s-a 
încheiat la egalitate : 3—3.
Să precizăm că în aceste 
țări, de o veche tradiție 
se bucură celălalt hochei, 
jucat pe iarbă.

UNIVERSITATEA
— UNIVERSITATEA IAȘI (20—13).
Evident superioară adversarei sale 
Universitatea Timișoara a cîștigat 
fără probleme un meci în care s-a 
impus din primul și pînă în ulti
mul minut de joc. Singurul mo
ment de echilibru al întîlnirii, cel 
din min. 17 (7—5) s-a datorat mai 
mult unei scăderi în ritmul de joc 
al campioanei. Timișorencele. deși 
au un lot restrîns. au dovedit și 
cu acest prilej omogenitate în a- 
părare și multă vervă în atac, o 
evidentă creștere a potențialului 
general. Lucru îmbucurător mai 
ales acum, cînd se apropie sfîrși- 

' tul turului de sală și. mai ales, 
meciurile din sferturile de finală 
ale C.C.E. Au marcat : Popa 5. 
lordache 4, Cojocaru 3, Marcov 3, 
Stoicovici 2, Petrovici 2, Lttțaș 1 — 
Universitatea Timișoara, Stamatin 
4, Mocanu 3. Aruști 2, Humelnicu 
2. Balici 1. Trandafir 1 — Univer
sitatea IașL 
Crintca și 
stanța.

vest-german, după tur
1. B Moncheng. 17 12 3 2 37—16 27
2. Eint. Braunsch. 17 8 7 2 29—20 23
3. B Munchen 17 9 4 4 50—37 22
4. Hertha 17 8 5 4 30—19 21
5. F.c Koln 17 9 2 6 34—24 20
6 Schalke 04 17 9 2 6 38—31 20
7. M.S.V. Duisburg 17 6 7 4 32—22 19
8. B. Dortmund 17 6 5 6 33—29 17
9. Werder Bremen 17 6 5 6 31—29 17

10. V.F.L. Bochum 17 7 3 7 28—30 17
11. Hamburger S.V. 17 6 5 6 26—23 17
12. F. Dusseldorf 16 6 3 7 25—29 15
13. Eint. Frankfurt 17 6 2 9 33—36 14
14. S.C. Karlsruhe 17 4 6 7 24—29 14
15. F.C. Kaisersl. 16 5 2 9 22—21 12
16. F.C Saarbruc. 17 3 5 9 13—26 1117. Tennis Borussia 17 3 4 10 25—55 10
18. Rot-Weiss Essen 17 2 4 11 23—53 8

CLUJ-NA<-
BUEIUȘI 

un joc cu 
și plin de 

a mai și

UNIVERSITATEA 
POCA — TEXTILA 
(16—15). Am asistat la 
un slab nivel tehnic 
durități care, . 
fost influențat de un arbitraj neco
respunzător. Au marcat : Peța 6, 
lacob 5, Damian 1, Katzer 1, Fi
lip 1, Pcrsa 1, Carlos 1 — Univer
sitatea. Munteanu 5, Pioara 3, Cris
tina Vieru 3, Șerban 2. Petre 2 
— Textila. Au arbitrat slab C. Tu- 
dorel și I. Radulescu, ambii Plo
iești.

in plus,

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI (11—17). 
Startul foarte bun al feroviarelor 
(min. 12, 6—0) a constituit un han
dicap insurmontabil pentru timi- 
șorence. Formația * ‘ ~
o apărare foarte 
și manifestă in 
aproape generală, 
jocărița 4, Palici 
voșin 1, Tanczos 
Constructorul, Stănișel 4, Morarii 
3, Iagăru 2, Mălai 2, Murcșan 2,

Au arbitrat bine C. 
Gh. Dumitrescu — Con-

bucureșteană are 
bine organizată 

atac o eficiență 
Au înscris : Co- 

3. Mezei 1, Pla-
1. Cișmaș 1 —

— CONFECȚIA 10—14 
înscris : Radu 5, Iones-

I.E.F.S. 
(5—6). Au 
cu 1, Gcorgcta Lăcustă 1, Hobincu 
2 și Maria Lăcustă 1 — pentru 
I.E.F.S., Neprușel 1, Tcaciuc 6, Se- 
rcdiuc 2, Crișu 1. Grigoraș 4 — 
pentru Confecția. Au arbitrat : P. 
Țircu și T. Cureica (București).

Hristache NAUM

Trofeul „Ghidonul 
aur", instituit de federa
ția franceză de ciclism, va 
fi atribuit luxemburghezu
lui Nicolas Franz, cîștigă- 
tor al Turului Franței în 
două ediții succesive (1927 
și 1928). Laureatul își va 
primi trofeul, peste citeva 
zile, în orașul său natal, 
Louvigny.

SA ÎNĂLȚĂM PORȚILE ?
Cronicarul sportiv al ziaru

lui berlinez ,,Junge Welt", 
editat de organizația de 
tineret din R.D. Germana, a 
luat un interesant interviu lui 
Joao Havelange, președintele 
F.I.F.A. Una din întrebări se 
referea la actualele proiecte 
de supradimensionare a te
renurilor de fotbal. Răspun
sul președintelui este edifi
cator pentru viitorul sportu- 
lui-rege : „Nu se va pro
duce nici o majorare a' di-

BELGIENI! PREMIAȚ1
Premiul „Paavo Kurmi' 

— decernat anual de că
tre un comitet finlandez — 
a fost acordat pe anul

va cădea în gol ? Acest săritor pe schiuri pare
fi pierdut complet echilibrul, în zborul său deasupra 
pistei de aterizare a marii trambuline de la Garmisch 
Partenkirchen, in Alpii Bavariei. Tragedia nu s-a produs, 

acesta este numele 
noastră — 
cu bine, la

însă. Josef Schwinghammer 
schiorului vest-german din tele-fotografia 
s-a redresat în clipa următoare și a aterizat 
92 m de la pista de lansare.

1976 federației de atletism 
a Belgiei, pentru rezulta
tele deosebite obținute de 
atleții acestei țări in pro
bele de semifond, fond și 
maraton la diferite com
petiții internaționale, tntr- 
adevăr, impresionantă a 
fost seria de victorii obți
nute anul trecut de aler
gătorii belgieni, în frunte 
cu Emile Puttemans, Ka
rel Lismont și regretatul 
Ivo van Damme, decedat 
acum citeva zile.

PE TABLA 
PATRATE

CU 100

le
ss 
cu 

sovietice
care 
treia

Campionatul mondial 
minin de șașki (dame) 
încheiat la Amsterdam 
victoria maestrei 
Elena Mihailovșkaia,
cucerește pentru a 
oară titlul de campioană a 
lumii. în întîlnirea decisi
vă, Elena Mihailovșkaia a 
învins-o pe maestra olan
deză Pupes.

ECHIPA U.R.S.S. ÎȘI ÎNCEPE AZI TURNEUL
Echipa U.R.S.S. își începe azi. pre

gătirile in vederea actualului sezon. 
Repezentativa sovietică se află în 
prezent în Italia și va întîlni astăzi 
șl la 20 ianuarie o selecționată de 
tineret a Italiei, iar la 25 ianuarie va 
juca cu Perugia. Apoi. fotbaliștii so
vietici vor susține mai multe meciuri 
în Iugoslavia, urmînd ca la 23 mar
tie să întîlnească la Lisabona, echi
pa Portugaliei.

Nikita Simonian, antrenorul prin
cipal al echipei U.R.S.S. a alcătuit 
următorul lot PORTARI : Astanov-

IN ITALIA
ski (Ț.S.K.A. Moscova), Gontar (Di
namo Minsk); FUNDAȘI: Kruglov 
(Torpedo Moscova). Hinciagașvili (Di
namo Tbilisi). Olsanski, Svețov (ambii 
de la Ț.S.K.A. Moscova). Parov (Di
namo Moscova), Lovcev (Spartak 
Moscova) ; MIJLOCAȘI : Minev (Di
namo Moscova). Tarhanov (Ț.S.K.A'. 
Moscova). Buriak, Kolotov. Konkov 
(toți de la Dinamo Kiev) ; ÎNAIN
TAȘI : Oniscenko (Dinamo Kiev) . Ki
piani (Dinamo Tbilisi), Petrosian 
(Ararat Erevan).


