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DINAMO Șl STEAUA ÎN FINALELE
CUPELOR EUROPENE LA VOLEI

ECHIPA
Reprezentantele noastre în cu

pele europene la volei au susți
nut ieri partidele decisive pen
tru calificarea în turneele finale 
ale acestor prestigioase competi
ții. Un frumos succes au reali
zat echipele masculine DINAMO, 
în C.C.E. și STEAUA, în Cupa 
cupelor, care au reușit să-și în
treacă valoroșii parteneri și să 
obțină calificarea între cele mai 
bune patru formații de club eu-

ropene. în schimb, sextetele fe
minine Dinamo și Rapid nu au 
putut recupera punctele pierdu
te în meciurile susținute în de
plasare, ieșind din competiție.

• Confirmîndu-și valoarea ri
dicată, campioana țării noastre, 
echipa masculină DINAMO a fă
cut ieri un joc magistral obți- 
nînd în 57 minute o victorie fă
ră drept de apel în fața puter
nicei formații Sport-club Leip-

Dumănoiu (Dinamo) depășește printr-un puternic atac blocajul formației
S.C. Leipzig Foto : I. MIHAlCÂ

zig: 3—0 (4, 5, 11) și calificarea 
la punctaveraj, 84—66. Acest 
meci, de înaltă factură tehnică 
și spectaculară, a debutat cu cî
teva acțiuni reușite de oaspeți, 
însă Dinamo și-a intrat repede 
în normal cîștigînd setul grație 
superiorității evidente în atac, la 
blocaj și mai ales în coordona
rea acțiunilor, Oros dovedind 
multă inspirație, fantezie și clar
viziune. Și setul al doilea a re
venit după puține minute de joc 
dinamoviștilor, care nu au lăsat 
nici o șansă adversarilor. în cea 
de a treia parte a întîlnirii, de 
la 5—1, jucătorii lui George E- 
remia au comis cîteva erori per- 
mițînd adversarilor să echilibre
ze jocul și să forțeze cîștigarea 
acestui set care le-ar fi adus ca
lificarea. Au fost cîteva momen
te de emoție pe care dinamoviș- 
tii aveau să le șteargă însă în- 
tr-un final pasionant. Arbitrii P. 
Olivi și V. Lotti (Italia) au con
dus foarte bine echipele: DINA
MO: Oros, Dumănoiu, Păușescu, 
Schreiber (Enescu), Tutovan, U- 
clișteanu (Băroiu); S. C. LEIP-

I,
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VARȘOVIA, 16 (prin telex}. Cea 
de a Vll-a edițe a campionatului 
mondial universitar de handbal 
masculin s-a încheiat duminică în 
capitala Poloniei cu o nouă. vic
torie a reprezentativei studențești 
a României. După succesele din 
1973 (Suedia) și 1975 (România), 
aceasta este a treia victorie con
secutivă a echipei României in 
competiția supremă a handbaliști- 
lor studenți și PRIMUL SUCCES 
SPORTIV MONDIAL ROMÂNESC 
IN ANUL 1977 I

Succesul sportivilor noștri este cu 
atit mai important cu cit aceștia au 
reușit să termine întrecerea la ca
pătul unui șir neîntrerupt de victo
rii (cu Japonia 24-19, cu Tunisia 
29—11, cu Belgia 44-11, cu Polo
nia 25-22 și, în „finala mare" cu 
Iugoslavia 28-25), dintre care se 
desprind cele cu selecționata țării 
gazdă și cu redutabila formație a 
„plavilor” („albaștrilor"), condusă 
de celebrul tehnician Ivan Snoj.

Trebuie subliniat, de asemenea,

RADU VOINA și CEZAR DRĂGĂNIȚĂ, doi dintre cei mai bwni jucători.

PRIMA ETAPĂ A DIVIZIILOR NAȚIONALE DE SABIE

IN ACESTE ZILE DE IARNA

BOGATA ACTIVITATE
IN SPORTUL DE MASA

Din relatările corespondenților 
noștri aflăm că la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute s-au organizat, pre
tutindeni, multe competiții sporti
ve de masă, mai ales in zonele 
unde a căzut zăpadă. După cum 
au continuat și întrecerile de, sală 
la diferite discipline. Iată cîteva 
dintre veștile primite ieri la re
dacție :

5 000 DE TINERI LA SANIUȘ...

La Arcani, Tismana și Runcu, 
la Peștișani, Schela și Mușetești, 
la Baia de Fler și Polovrăgi, în 
alte așezări gorjene s-au desfășu
rat duminică întreceri pe localități 
la săniuțe. Competiția a reunit la 
start peste 5 000 de elevi, tineri

muncitori, cooperatori și lucrători 
forestieri. întreceri ad-hoc de să
niuțe, patinaj și schi s-au desfă
șurat și în alte localități ale jude
țului.

COMPETIȚII LA SFIRȘIT 
de Săptămină

Peste 2 000 de tineri hunedoreni 
au participat în ultimele zile la 
concursuri de șah, tenis de masă 
și patinaj în cadrul competițiilor 
„Cupa Femina" și „Patina ferme
cată”. De un deosebit succes s-a 
bucurat concursul de șah. organi
zat la clubul „Femina" din Hu-

(Continuare în pag. a 3-a)

DERBYUL STEAUA - DINAMO S A 
TERMINAT ÎNAINTE DE A ÎNCEPE•••

Cînd totul părea că se în
dreaptă spre o întîlnire decisivă 
între Steaua — multiplă cam
pioană națională la sabie — și 
Dinamo, echipa outsider, for
mația politehnicienilor ieșeni, 
lipsită acum de trăgătorul numă
rul 1. Dan Irimiciuc (care își sa
tisface stagiul militar), dar și de 
veleitățile din trecut are o tresă
rire de orgoliu și cîștigă în fața 

. dinamoviștilor; Ce-i drept, la tuș- 
averaj (63—60 tușe date), dar 
suficient ca să-și mențină șan
sele pentru podium în următoa
rele etape și ca să deregleze fra
gilul mecanism al tinerilor bucu- 
reșteni. Că așa s-a întîmplat 
avea s-o demonstreze cu priso
sință comportarea ulterioară a 
echipei din Șoșeaua Ștefan cel 
Mare. Aceasta nu s-a regăsit de
loc în fața trăgătorilor de la

pierzînd derbyul chiar 
de a-1 începe.
adevărat că în cvartetul 
Pop și. Nilca au evoluat

FOTBALIȘTII „TRICOLORI"
V

ÎN CĂUTAREA JOCULUI MODERN

(Continuare în pag. a 2-a)

Postul de portar, o problemă dificilă asupra căreia antrenorii insistă : Iordache lucrind in sală, la Poiana 
- Brașov, cu antrenorul Cernăianu.

forței • Drumul de la tablă la gazon -
• Tehnica - un capitol niciodată încheiat

Steaua, 
înainte

Este 
militar 
excelent de-a lungul celor două 
zile de concurs de la Floreasca 
(au obținut fiecare cite 19 victo
rii din 20 de asalturi disputate), 
dar nici riposta dinamoviștilor 
n-a fost cea scontată. După ce 
în partida anterioară, cu Poli
tehnica Iași, Frunză a fost „vi- 
oara-ntîia“, în £cea eu Steaua, 
după un început ezitant cu 
Mancaș, la care a pierdut la li
mită (4—5), s-a lăsat pradă ner
vilor (așa cum, din păcate, face 
prea des pentru tinerețea lui !), 
anulîndu-și orice posibilitate de 
valorificare a talentului și cu
noștințelor pe care le are. Prac
tic, el n-a mai contat în echipă, 
pierzînd la zero cu C. Marin 
și Nilca și la 1 în fața lui Pop. 
Eforturile lui Pantelimonescu 
(care l-a învins pe Marin cu 
5—3 și l-a condus pe Pop cu
4— 2, pierzînd totuși în cel mai 
,.curat“ asalt) și Lupuțiu (care 
și el l-a învins pe Marin cu
5— 3) n-au fost suficiente pen
tru a păstra un echilibru rupt 
prea repede. Astfel încît Steaua a 
cîștigat fără dificultăți cu 12—4 
(prin asalturile victorioase ale 
lui Pop 4, Nilca și Mancaș cîte 
3, C. Marin 2, pentru Dinamo 
victoriile aparținînd lui Panteli
monescu și Lupuțiu cîte 2, Frun
ză și Papuța făcînd figurație). 
Din păcate, ieșirile nervoase au 
depășit pe alocuri limitele per
mise, atmosfera de pe planșă și 
din jur fiind în această partidă 
departe de noțiunea de sportivi
tate. Chiar dacă arbitrajul Ia a- 
ceastă armă neelectrică mai poa
te stîrni discuții, sportivilor nu Ie 
este permis să ceară socoteală 
arbitrului și asesorilor și, cu atît 
mai puțin, să se exprime total 
ireverențios, așa cum au făcut

Paul SLAVESCU

faptul că de la această competiție 
se experimentează o nouă echipă 
a României, substanțial întinerită, 
cu mulți jucători cu mai puțină 
experiență, dar talentați, bine pre
gătiți, ambițioși. Antrenorii Eugen 
Trofin și Nicolae Nedef au știut să 
le imprime stilul de joc caracte
ristic școlii românești de handbal 
-o apărare mobilă, un atac pene
trant, cu mulți jucători capabili să 
realizeze, să le insufle dorința a- 
prigă de a continua la cel mai 
înalt nivel tradiția succeselor hand
balului românesc. Cu toții merită» 
felicitări din partea celor ce iubesc 
handbalul ți palpită pentru sportul 
românesc.

Cîteva mii de spectatori au luat, 
duminică seara, loc. în tribunele 
sălii A.Z.S. din Varșovia pentru a 
urmări finalele celei de a Vll-a 
ediții a C.M. universitar. în meci- 
vedetă, pentru obținerea titlului 
mondial, au apărut reprezentative
le studențești ale ROMÂNIEI și

trei goluri: 9—6. Selecționata noas
tră s-a lovit mai întîi de apăra
rea avansată a iugoslavilor. Pro
blema era cunoscută, așa încît 
Radu Voina și colegii săi au ales 
calea cea mai nimerită: depășiri 
în viteză, pătrunderi, perfectă 
conlucrare între linia de la 9 m 
și semicerc. Scorul Înregistrează 
fidel această superioritate tac
tică : România conduce cu 13—8 și 
15—10 și termină repriza în avan
taj de 4 goluri: 15—11.

în partea a doua a întîlnirii, 
portarul Vasilache (care l-a înlo
cuit de la începutul finalei pe 
Ștefan Orban, accidentat în meciul 
cu Polonia), reușește să stopeze 
mai bine cîteva puternice șuturi 
ale lui Pavicevici, Miljak și Boio- 
vici, iar atacul român devine deo
sebit de productiv (mai ales datori
tă preciziei șuturilor lui Drăgăniță 
și Mironiuc). Scorul ia proporții : 
17—12, 19—12, 20—13. Survine puțin 
mai tirziu o prematură relaxare a 
echipei. Jucătorii noștri sînt si
guri de victorie și nu mai sînt su
ficient de precauți. Urmarea se o- 
glindește pe tabela de marcaj : 
23—19, și chiar 24—22, 26—24. Dar 
succesul final nu poate scăpa bă
ieților noștri. Ei se mobilizează din 
nou și realizează un final foarte 
bun (Drăgăniță înscrie două goluri 
excepționale). In ultimele secunde, 
iugoslavii mai înscriu un gol : 
28—25. Fluierul final consfințește o 
victorie deplin meritată. Echipa 
noastră a dominat clar întreaga 
partidă, s-a dovedit mai eficientă 
în atac și măi hotărîtă în apărare, 
mai puternică. Sportivii români au 
fost apreciați pentru jocul lor fru
mos și pentru deplinul lor succes, 
iar la festivitatea de premiere cam
pionii mondiali au fost aplaudați 
și elogiați de oficialități și de teh
nicienii prezenți în sala A.Z.S. din 
Varșovia.

Horia ALEXANDRESCU

ROMANIA: Marian Vasilache, Virgil Marchidan — Cezar Drăga- 
niță 8, Mihai JVIironiuC 9, Mircea Ștef, Alexandru Folcker, Mircea 
Grabovschi 5, Ion Tase 2, Radu Voina 2, .Werner Stockl 2, Matei 
Paul, Cheli Grișa. Antrenori : Eugen Trofin și Nicolae Nedef.

IUGOSLAVIA : Zorko, Iovanovschi — Bojovici 2, Vidacovici 1, 
Makarici 4, Fejzula 1, Antonovici, Miljak 3, Pavicevici 7, Grubici 
2, Fetahagici 1, Iovicici 4. Antrenor : Ivan Snoj.

Au arbitrat: R. Helemejko și J. Javorski (Polonia).

iiiunuiai, au apaiui îupicz-uumi 
le studențești ale ROMÂNIEI 
IUGOSLAVIEI.

Primii care au înscris au 
handbaliștii iugoslavi 1—0. De 
încolo, însă, inițiativa va aparți
ne numai echipei noastre. 2—1,
1—2, 4—3, 6—5 și, apoi o suită de

fost 
aici

REZULTATELE FINALELOR CELEI DE 
A

1-2. ROMÂNIA
3-4. POLONIA
5-6. UNGARIA
7-8. BULGARIA

C.M. UNIVERSITAR

- Iugoslavia
- U.R.S.S.
- Tunisia
- Japonia

A VII-a EDIȚII

ÎMPREUNĂ cu COLEGELE El

IN STAȚIUNEA BORȘA
După perioada de tratament de la Băile Felix, 

Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și celelalte 
gimnaste de la Liceul din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, împreună cu antrenorii lor Marta și 
Bela Karoly s-au deplasat la Borșa, unde — în 
primele zile din ianuarie — a fost dat startul pre
gătirilor pentru sezonul competițional din acest 
an. In peisajul montan, de un deosebit pitoresc, 
gimnastele au executat un riguros program de pre
gătire fizică și, atît cit permit condițiile, de pregă
tire tehnică.

Tripla noastră campioană olimpică Nadia Co
măneci, între două reprize de plimbare pe schiuri, 
a declarat unui redactor al ziarului nostru : „Fi
rește, am fost bucuroasă să constat că performan
țele gimnasticii românești, succesele mele de la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, au avut un 
larg ecou internațional. Clasarea mea' pe primul 
loc în marea majoritate a anchetelor organizate la 
finele anului trecut în mai multe țări ale lumii 
reprezintă un stimulent pentru a mă pregăti și 
mai bine, pentru a aborda viitorul sezon compe
tițional-cu forțe noi, cu dorința de a înscrie alte 
performanțe prestigioase in palmaresul gimnasticii 
românești. Dacă mi se îngăduie, aș dori ca prin 
intermediul ziarului «Sportul» să mulțumesc tutu
ror celor care, din țară sau din străinătate, mi-au 
adresat felicitări pentru succesele obținute și urări 
de noi izbinzi sportive".

DUPĂ TURNEUL DE SALĂ DE LA PLOIEȘTI

U“ TIMIȘOARA CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ
REZULTATE TEHNICE

SÎMBATA (ETAPA A XIX-A)

• Mulțescu și rolul 
presărat cu obstacole

Două sînt elementele 
apar în această primă 
de pregătire a „tricolorilor". Prima 
ar fi intensitatea fără precedent 
a lucrului in sala de forță, iar a 
doua ar fi, iarăși, intensitatea pre
gătirii teoretice, devenită un veri
tabil „curs de reciclare".

Jucătorii reacționează favorabil 
la ambele elemente. Mulțescu, de 
pildă, susține că după lucrul din 
sala de fcrță se simte întremat — 
termenul îi aparține. El merge mai 
departe și dezvoltă această idee, 
spunind : „Abia acum imi confirm 
un gind mai vechi. Dacă noi, fot
baliștii români, am fi lucrat mai 
mult la capitolul forță, probabil că 
am fi putut valorifica mult mai 
bine unele . aptitudini de finețe 
tehnică și de fantezie. Iată, eu, de 
pildă, imi dau seama că am forță 
suficientă numai la nivelul picioa
relor. Un balon contrat nu mă .pune 
jos, chiar dacă adversarul este pu
ternic. In schimb, o contră la ni
velul pieptului se soldează aproa

pe întotdeauna în defavoarea mea. 
Toate aceste contacte pierdute, da
că le aduni, grevează foarte mult 
jocul echipei, mai ales că majo
ritatea fotbaliștilor noștri sînt in

noi care 
săptămină

situația mea. Ceea ce facem noi 
acum este o încercare de a su
plini dificultăți mai vechi la ca
pitolul forță". Continuind discuția 
la acest capitol, Mulțescu oferă și 
un exemplu sugestiv : „Jucătorul 
care se simte cel mai bine in sala 
noastră de 
acest lucru 
ran a fost 
pregătirea 
sportive și 
capul fotbaliștilor copii in dezvol
tarea forței".

In cadrul celui de-al doilea ele
ment, adică ai „reciclării", să no
tăm că în tot cursul săptăminii 
Ștefan Covaci a umplut de nenu
mărate ori, cu semnele fotbalului, 
o mare tablă neagră fixată în sala 
T.V. a hotelului „Teleferic". Am 
asistat la una din ședințele „reci
clării", cind s-a vorbit despre pri
mele faze ale acțiunii de atac, după 
recuperarea balonului. Limbajul 
concret, strict fotbalistic, în afara 
oricăror abstracțiuni, a atras aten

ția jucătorilor. Au fost cfezvoltate 
lucruri simple,, care, din păcate,.
..se uită cel mai ușor". Antitrenorui 
Ștefan Covaci s-a referit ppe larg 
la circulația cea mai efioacee a ba-

forță este Cheran. Si 
nu e intimplător. Che- 
atlet, a avut la bază și 
in cadrul unei școli 
a redus astfel handi-

Ionului, a punctat cu exemple, a 
expus variantele cele mai bune 
pentru integrarea libero-ului in 
faza de construcție, a explicat ca
uzele pentru care numeroase ac
țiuni ofensive ale fundașilor late
rali ajung in impas, in treimea 
adversarului, a atras atenția asupra 
faptului că principalii „vinovați" 
sint partenerii care se demarcă 
greoi, stereotip, previzibil, a vorbit 
despre importanța decisivă a de
marcării mijlocașilor de margine 
spre tușe, pentru crearea spațiu
lui larg in centru, a amintit des
pre rolul mișcării permanente a 
mijlocașului centru, care, din cite 
ne dăm seama, va redobindi atri
butele înaintașului creator din ca
drul vechilor noastre cupluri, adi
că Dumitriu II, Badea, Dobrin, 
..furnizorii" principali ai virfurilor 
Ion Ionescu, Dridea, Dumitrache. 
In sfîrșit, Ștefan Covaci s-a refe
rit la moderația tempoului in faza 
de construcție exemplul liniei 
de mijloc a brazilienilor, la Ciu
dad de Mexico, fiind edificator 
pentru pregătirea exactă a atacu
lui. în această ordine de idei, an
trenorul Covaci a arătat că una 
din erorile antrenorilor noștri este

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 3-a)

In divizia a la handbal feminin

să păcăleascăji va reuși! 
adversă.

Mureșul Tg. Mureș 
Universitatea Cluj-Napoca 
Constructorul Timișoara 
Voința Odorhei 
Universitatea Timișoara 
Progresul București

Ștefania Moraru (Rapid) încearcă 
apărarea

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică a continuat, 
în sala Victoria din localitate, cel 
de al treilea turneu de sală al 
campionatului feminin de handbal, 
Divizia A. Turul II se va încheia

la Brașov, cînd Ia 21 și 22 ianua
rie se vor desfășura ultimele eta
pe, a XXI-a și a XXII-a. Dmă 
20 de etape, în clasament conțină 
să conducă Universitatea Tiii- 
șoara.

Progresul București 
Universitatea Iași 
Confecția București 
Textila Buhuși
Rapid București 
Universitatea București

— Constructorul Timișoara
— Mureșul Tg. Mureș
— Universitatea Ciuj-Napoca
— Universitatea Timișoara
— I.E.F.S. București
— Voința Odorhei

DUMINICA (ETAPA A XX-A)
— Textila Buhuși
— Rapid București
— I.E.F.S. București
— Universitatea lași
— Confecția București
— Universitatea București

PROGRESUL — CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 12—14. Timi- 
șorencele au făcut un meci bun, 
reușind să anihileze ofensiva ad
versarului, atît la 9 m, cit și pe 
semicerc. Au marcat : Ciobanu 3, 
Mihoc 2, Ionescu 2, Gheorghe 2, 
Ștefan 1, Butan 1 și Biro 1—pen
tru Progresul, Cojocărița 4, Mezei 4, 
Ștef 4, Plavosin 1 și Kimmel 1 — 
pentru Constructorul. Au arbitrat 
A. Pohl și I. Crețu (Petroșani).

UNIVERSITATEA IAȘI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 16—17. Meci 
dramatic. La încheierea timpului de 
joc scorul era egal : 16—16. Mure
șul a beneficiat de o aruncare de 
Ia 9 m, ieșencele și-au organizat 
greșit zidul, iar Șoș — cu 
riența și 
executat 
marcat: 
Dîscă 3, 
pentru; Universitatea, Șoș 10, Du- 
daș 4, Pereș 3 și Buta 1 — pen
tru Mureșul. Au arbitrat excelent 
V. Sidea și P. Cîrligeanu (Buc).

CONFECȚIA — UNIVERSITA-

expe- 
valoarea cunoscute — a 
excelent, înscriind ! Au 
Stamatin 6. Corban 4, 
Herța 2 și Mocanu 1 —•

12— 14
16—17
23—17
13— 19
13—14
22—14

21—12
15—24
11—17
14— 18
18— 9
15— 15

( 6- 5) 
( 7- 9) 
( 9- 7) 
( 8-11)
( 8- 4) 
(12— 4)

(12- 7) 
(11-13) 
( 5- 7) 
( 8- 8) 
( 8— 5)
11- n

TEA CLUJ-NAPOCA 23—17. în
tîlnire dominată clar de bucureș- 
tence care se află într-un impre
sionant ascendent de formă. Au în
scris : Grigoraș 8, Neprușei 5, Pi- 
țigoi 4, Crișu 3, Bidiac 2, Sere- 
diuc 1 — pentru Confecția, Perșa 
5, Cartaș 4, Filip 3, Tcaciuc 
Munteanu 1, Topan 
Damian 1 — pentru 
Au arbitrat bine V. 
Purică (Ploiești) .

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 13—19. Au 
marcat : Munteanu 4, Pioara 
Șerban 3, Asevoaie 2 și Petre 1 
— pentru Textila, Cojocaru 
Luțaș 4, Popa 4, Marcov 3, Sasu 2, 
Vezelici 1 și Stoicovici 1 -— pen
tru Universitatea. Au arbitrat bine 
M. Grebenișan și A. Baranyai (Tg. 
Mureș).

RAPID — I.E.F.S. 13—14. Rapid 
a făcut o primă repriză excelentă,

Hristache NAUM -

1,
1, Petra 1 și 
Universitatea. 
Erhan și D.

3,
4,

(Continuare în pag. a 2-a)
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ÎN DIVIZIA A LA HOCHEI

Prima revanșă a dinamoviștilor
al IV-lea al Diviziei A, 
aseară pe patinoarul „23 
din Capitală, a clarifi- 

definitiv problema 
actualei ediții a 
Formația bucureș-

Turul 
încheiat 
August" 
cat aproape 
cîștigătoarei 
competiției, 
teană Steaua, mai puțin solici
tată ca în edițiile precedente și 
manifestând o superioritate co
pleșitoare, și-a asigurat avansul 
necesar pentru a putea fi Soco
tită, încă de pe acum, campioană.

Dar dacă disputa pentru titlu 
este practic încheiată, în schimb 
a fost relansată spectaculos lupta 
pentru locul secund. Depășind o 
lungă perioadă de eclipsă și re- 
găsindu-și, în sfîrșit, cadența, 
dinamoviștii bucureșteni sînt, 
acum, în măsură să emită seri
oase pretenții pentru a urca pe 
treapta a doua a podiumului, 
obiectiv pe care-1 urmărește, 
însă, și ambițioasa echipă din 
Miercurea Ciuc. Decisivă în a- 
ceastă frumoasă luptă va fi, 
fără îndoială, confruntarea di
rectă din prima etapă a turului 
al V-lea care va avea loc marți, 
tot pe patinoarul „23 August' 
din Capitală.
' Pînă atunci, însă, să rememo
răm ce s-a întâmplat sîmbătă și 
duminică în ultimele două etape 
ale turului al IV-lea.

jucătorilor gălățeni s-au epuizat 
și, în schimb, creștea ritmul de 
joc al dinamoviștilor, meciul a 
căpătat un... sens unic și anume 
spre poarta Dunării Galați, apă
rată, pe rînd, de Morar și de 
Lazăr. în acest fel ultima parte 
a meciului a fost la discreția în
vingătorilor, care au realizat o 
suită frumoasă de goluri. Punc
tele au fost marcate de : Turea
nu 4, Axinte 2, Pisaru 2, Solyom 
2, Pană, Z. Nagy și Dumitru 
pentru Dinamo, L. Iordan și 
Chiriță pentru Dunărea. Au 
condus bine G. Tasnadi și P. 
Kedves.

STEAUA - S. C. MIERCUREA CIUC
9-2 (1-0, 4-1, 4-1)

ETAPA A ll-a, SlMBĂTĂ
| DINAMO - DUNĂREA GALAȚI

13-2 (3-1, 2-1, 8-0)

mai 
tine- 
joace

Bucureștenil, intrîndu-și 
greu „în mînă", au permis 
rei formații gălățene să _ 
mai curajos în primele două re
prize, cînd nu puține au fost 
momentele de tensiune la poar
ta lui Stoiculescu (Dinamo). Dar, 
pe măsură ce forțele fizice ale

Spre deosebire de partida din 
deschidere, acest joc a avut o altă 
desfășurare. Formația bucureș- 
teană a atacat insistent de la 
început și, cu toate că nu a în
scris decît un singur gol, a do
minat copios în prima repriză. 
Apoi, după ce în partea a doua 
jucătorii de la Steaua s-au dis
tanțat, meciul a devenit mai 
lent, mai puțin aprig, victoria 
formației bucureștene conturîn- 
du-se încet, dar sigur. Au mar
cat: Popa 2, Mikloș 2, Justinian, 
Bucur, V. Huțanu, Cazacu, Sa- 
rossi pentru Steaua, Sandor și 
Tamas pentru S. C. Miercurea 
Ciuc. Au arbitrat FI. Gubernu și 
C. Sgîncă.

Astăzi este zi liberă. întrece
rea se reia cu prima etapă a 
turului al V-lea, marți, după ur
mătorul program, ORA 16 : 
Steaua — Dunărea (arbitri Gh. 
Mureșan și A. Dibernardo) ; 
ORA 18,30 : Dinamo — S. C. 
Miercurea Ciuc (O. Barbu și Fi. 
Gubernu).

Fază din meciul Steaua — S.C. Miercurea Ciuc disputat sîmbătă. Nistor 
(Steaua), în centru, se îndreaptă spre

— S.C. Miercurea Ciuc.

DINAMO - STEAUA 
8-6 (2-1, 2-3, 4-2)

Un joc electrizant, care a 
monstrat din plin că orice 
tîlnire între aceste două echipe 
este un derby prin sine însuși. 
Dinamoviștii au obținut prima 
lor victorie din actualul sezon în 
fața Stelei, datorită prestației 
excepționale a liniei Costea — 
Tureanu — Axinte. Au marcat 
Axinte (4), Bartalis, Pisaru, Du
mitru și Nuțescu pentru învin
gători, respectiv Gh. Huțanu, Fă
găraș, Cazacu, Justinian, Popa și 
Herghelegiu.

Foarte bun arbitrajul prestat 
de Gh. Mureșanu și O. Barbu.

de- 
în-

S.C. MIERCUREA CIUC - DUNĂ
REA GALAȚI 6-2 (3-1, 1-0, 2-1).

Meciul de deschidere a cupla
jului de duminică a oferit celor 
peste 5 000 de spectatori o par
tidă foarte frumoasă, disputată 
în mare viteză și în limitele u- 
nei depline sportivități. Plusul 
de experiență și calmul forma
ției din Miercurea Ciuc și-a spus 
cuvîntul, mai ales, în fazele de 
finalizare. Așa că, în timp ce 
hocheiștii de la Dunărea au ra
tat majoritatea ocaziilor avute, 
cei din Miercurea Ciuc au fruc
tificat aproape toate momentele

DINAAAO A CÎȘTIGAT „CUPA INDEPENDENȚEI" LA TIR
în sala de la poligonul Dinamo 

din Capitală s-a desfășurat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, în or
ganizarea clubului Olimpia, com
petiția dotată cu „CUPA INDE-

i-a pus la ambiție pe fruntași 
pentru a obține rezultate cîtmai 
bune. Unii dintre trăgători au 
și reușit, ca de pildă, Liviu Ilie 
(I.E.F.S.). La pistol el a stabilit.

Echipa Dinamo I câștigătoarea „Cupei Independenței" la tir, competiție 
organizată de C.S. Olimpia București.

con- 
seni- 
Bra- 
han-

la care au fost
200 de trăgători, 
la pușcă. întrece-

PENDENȚEI", 
prezenți peste 
dintre care 130 
rile au avut un caracter inedit, 
ceea ce, firește, a constituit un 
plus de atractivitate. Confrunta
rea pe echipe s-a disputat sistem 
turneu, iar concursul individual, 
cu handicap (luînd ca bază cifre
le realizate de concurenți la ul
timele trei concursuri, cel mai 
bun primind zero puncte). Acest 
sistem de concurs cu handicap 
a mărit simțitor șansele de cîș- 
tig trăgătorilor cu o medie mai 
slabă a rezultatelor și, totodată,

un nou record republican la ju
niori mici cu 375 p (v.r. 373).
Cifre valoroase au mai reali
zat Dumitra Matei (Dinamo) 
380 P la pușcă, în concursul pe 
echipe, juniori FI. Criștofor 
(Steaua) 378 p la pușcă șl Tati
ana Ilovici (Stăruința Brașov) 
383 p la pușcă junioare — cel 
mai valoros punctaj al competi
ției. *

în întrecerea pe echipe trofeul 
a revenit formației Dinamo I 
care a întrecut, în finală, pe 
Olimpia cu 19—13 (9—7 la pușcă 
cu aer comprimat și 10—6 la

pistol cu aer comprimat). Clasa
mentul general: 1. Dinamo I, 2. 
Olimpia București, 3. C.S.U. Bra
șov, 4. Dinamo II. Iată și cîteva 
rezultate individuale din com
petiția finală pe echipe: pușcă: 
Gh. Vasilescu (Olimpia) — E. 
Satala (Dinamo I) 2—0 (379— 
372 p), Dumitra Matei (Dinamo 
I) — Mariana Toma (Olimpia) 
2—0 (380—361 p), pistol-juniori 
mari: Gh. Filip (Dinamo) — A. 
Marin (Olimpia) 2—0 (373— 
360) etc.

Rezultatele tehnice de la 
cursul individual — pușcă 
ori: 1. R. Mănjină (C.S.U. 
șov) 361 p în concurs (33 p
dicap = 394), 2. C. Codreanu 
(Dinamo) 369 p (18—387), 3. V.

' Pană (Olimpia) 379 p (7=386) ; 
senioare: 1. Marina Tomescu 
(I.E.F.S.) 373 p (11=384), 2. Ve
ronica Tripșa (Dinamo) 376 (3= 
379), 3. Georgiana Oprișan (Uni
rea Focșani) 372 p (6=378); la 
juniori a cîștigat Gh. Fluster 
(C.S.M.B.) 370 p (14=384), la ju
nioare — Elena Florea (C.S.M.B.) 
366 p (22=388), la juniori mici 
— G. Tătaru (I.E.F.S.) 362 (12= 
374), la junioare mici — Con
stanța Burulean (Olimpia) 353 p 
(8=361); pistol seniori: 1. I. Pe
tre (Olimpia) 364 p (22=386), 2. 
A. Cristea (Dinamo) 381 p (2=
383) , 3. Gh. Neacșu (Dinamo) 
372 p (10=382), la juniori — P. 
Radu (Șc. sp. 1 Buc.) 364 p (20=
384) , Ia junioare — Dumitra San
du (Dinamo) 370 p (28 = 398), la 
juniori mici — L. Ilie (I.E.F.S.) 
375 p (6-381).

T. RABȘAN

DIVIZIILE

„U“ TIMIȘOARA CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ
(Urmare din pag. I)

CU GÎNDUL LA AL ZECELEA
TITLU DE CAMPIOANA...

Echipa de rugby Steaua s-a reîntîlnit sîmbătă cu balonul oval

puc sub privirile lui Gali și Sandor 
Foto : N. DRAGOȘ

de superioritate. Au marcat: 
I. Antal, E. Antal, Borbath, Pe
ter, Sandor și Gali — 
curea Ciuc, Chiriță și 
Dunărea. Au arbitrat 
neanu și R. Cristescu.

După patru tururi
ment situația este următoarea :

1. Steaua 22 p (118—29), 2.
S.C. Miercurea Ciuc 13 p (56—64), 
3. Dinamo 11 p (63—57), 4. Du
nărea Galați 2 p (25—112).

S.C. Mier-
Kercso —
M. Pres-

în clasa-

Valeria CHIOSE

O echipă de rugby pentru 
care trecutul a însemnat nouă 
titluri de campioană. O echipă 
pentru care prezentul este egal 
cu patru oameni de bază în na
țională pentru meciul de neui
tat, cu Franța, din 14 noiembrie 
1976, șl încă patru gata atunci 
să intre și ei în terenul incan
descent de la Giulești. O e- 
chipă întreagă de foști sau ac
tuali componenți ai loturilor re
prezentative. O echipă care își 
poate permite „luxul" de a face 
din doi tineri dotați pentru 
înaintare un centru și, respectiv, 
o aripă de treisferturi. în fine, 
o echipă care a dominat fără 
drept de replică toamna com- 
petițională, fiind sirțgura divizio
nară A cu procentaj maxim, cu 
cel mai bun punctaveraj (98— 
10). Această echipă, care se nu
mește Steaua, și-a afirmat, așa
dar, veleitățile și, am adăuga, 
posibilitățile...

Pentru Steaua, greul abia ur
mează. Din 13 martie — data re
luării disputei în campionat — 
vin meciuri dificile. Cu Farul,

RECORD DE PARTICIPARE 
ÎN „CUPA BRAȘOVIA4 LA SCHI

POIANA BRAȘOV, 16 (prin te
lefon). După ploile de joi și vi
neri, Poiana Brașov, lipsită aproa
pe total de zăpadă, s-a văzut ne
voită să transfere la altitudine 
(1600 m), în Poiana Ruia, desfă
șurarea concursului de schi-fond 
„Cupa Brașovia". In total contrast 
cu situația meteorologică din sta
țiune, în „Ruiâ” ne-a întîmpinat 
o temperatură foarte scăzută, ză
padă proaspătă și aspră, un vint 
subțire și pătrunzător care s-a 
transformat duminică în viscol 
puternic.

în acest decor polar s-au reunit 
la startul întrecerii peste 160 de 
juniori și copii, cifră record pen
tru concursurile de schi, din acest 
sezon. Consecventă propriilor tra
diții, Școala sportivă Brașovia, or
ganizatoarea concursului, a oferit 
din nou antrenorilor posibilitatea 
de a recruta talente crescute în 
țara Bîrsei. Cea mai frumoasă 
probă a fost cea a juniorilor mari, 
în care vitalitatea lui Moise Gîr- 
bacea a ieșit din nou învingătoare 
asupra alunecării clasice a lui 
Vladimir Todașcă. Ei sînt urmați 
în clasament de cel puțin 5—6 
schiori de valoare relativ apropi
ată, din confruntarea cărora per
formanța se va ameliora. La ju
niori mici l-am remarcat din nou 
pe Ion Cimpoia care, deși acci
dentat la o gleznă, s-a impus din 
start și a cîștigat detașat. La în
trecerea junioarelor mari, ritmul 
alergării a fost lent, trădînd fie 
lipsa de pregătire, fie lipsa de

mijloace tehnice a participantelor. 
Parcurgerea „la pas" a buclei de 
5 km nu dezvăluia privitorilor 
nici o alură sportivă și nici pre
gătirile ce trebuiau efectuate cu 
luni de zile în urmă. După opinia 
noastră, junioarele mici s-au do
vedit mai bine pregătite și mai 
apte, deocamdată, pentru a su
porta rigorile unui antrenament și 
ale unui calendar competițional 
din ce în ce mai exigent.

Rezultatele
Juniori I 10
(A.s. Armata Brașov) 33:04 ;
Todașcă (A.S.A.) 33:30 ; 2...__
venea (Dinamo Brașov) 34:12 ■ Ju 
niori n 5 km : 1. I. Cimpoia (A.S.A.) 
15:53 ; " - ------ “ ---- - -
teni) 16:57; .. ________ ,__
Predeal) 17:15 ; junioare I 5 km : 
Mimi Ondolu (Șc. sp. Brașovia) 
19:44 ; 2. Marcela Teposu (L.E.S. Pre
deal) 19:45 ; 3 Elena Ceposu (Dina
mo) 20:30 ; junioare n 3 km : 1. 
Elena Lagusis (Șc. sp. Brașovia) 
15:18 ; 2. Maria Toma (L.E.S. Pre
deal) 15:55 ; 3. Maria Voicu (Șc. sp. 
Brașovia) 16:18 ; băieți I 3 km : 
1. H. Orosz (Sibiu) 15:21 ; fete I 
3 km: 1. Elena Urs (Fundata) 16:19; 
băieți n 1,5 km : 1. C. Crăciun (Rîș- 
nov) 8:12 ; fete II 1,5 km : 1. Maria 
Cimbălnuș (Petroșani) 9:59.

Mihai BARA

probelor . j 
km : 1. M.individuale. 

Girbacea 
... ; -2. vi. 
3. Gh. Gă-, 

Ju-
2. I. Lupu (Carâîmanul Buș- 

; 3. V. Rebreanu (L.E.S. .. . . --------- j

cu Dinamo, 
trenorii 
Cosmănescu 
Ion Danciu 
că totul poate de
pinde de perioa
da actuală, așâ- 
numită a acumu
lărilor. Ei s-au 
reîntîlnit cu bă
ieții lor la 6 ia
nuarie. Prepara
tivele au urmat 
cursul firesc: șe
dințe de 
re fizică 
lă, jocuri 
men tare 
crosuri, miuțe de 
fotbal. Iar primul 
contact cu balo
nul oval s-a con
sumat sîmbătă.

A fost o dimi
neață friguroasă. 
26 de jucători au 
început antrena
mentul cu obiș
nuita înviorare. 
Postolachi a venit 
la stadion, dar nu 
s-a echipat. Era 
răcit. Lipsea A- 
Iexandru, 
accidentat, 
sența și Cioarec, 
învoit pentru a 
putea susține cel 
log" cu fetița sa 
vîrstă de... cîteva zile. Comen
zile lui Petre Cosmănescu erau 
executate de Durbac, Radu Io- 
nescu, Zafiescu, Enache, Braga, 
Fuicu, Teleașă, Suciu, Țața, Mu- 
rariu, Marin Ionescu, Achim, 
Pintea, Corneiiu, Munteanu, Po
jar, Rusen, 
Și cîteva i 
Prisăcaru, 
Mereuță, 
ber. Toți 7 
flați la vîrsta afirmării. Vor găsi 
ei „drumul" spre un tricou de 
titular la Steaua ?...

S-a alergat un tur de stadion, 
în jurul „centralului" din Ghen- 
cea. Cei mai harnici : Pintea, 
Braga, Teleașă. Primul dintre 
ei este și „administrativul" 
chipei. Ordonat, serios în tot ce 
face. Se numără printre cei mai 
optimiști : „Anul acesta va fi al 
nostru! Să nu mă acuzați de 
lipsă de modestie, dar cred că 
ne stă în puteri să ne menți
nem pînă Ia sfirșit pe primul

An- 
Petrc 

Și 
știu

pregăti- 
genera- 
comple- 
în sală,

ușor 
Ab-

(Urmare din pag. 1)

cînd a și condus cu 8—3. Apoi, în 
partea a doua a meciului, pe fon
dul căderii fizice a Anei Stănișel, 
meciul s-a echilibrat și un rezultat 
final de egalitate ar fi fost poate 
mai echitabil. Dar... Au înscris : 
Iagăru 4, Mălai 3, Stănișel 3, A- 
lexandrescu 2 și Dobre 1 — pentru 
Rapid, Boși 6, G. Lăcustă 4, 
Chelba 3 și Hobincu 1 — pentru 
I.E.F.S. Au arbitrat N. Danielea- 
nu și I. Nicolae (Ploiești).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTII 
— VOINȚA ODORHEI 22—14. Vie-' 
torie clară a studentelor. Au mar
cat : Arghir 15 (I), Andronache 3, 
Furcoi 3 și Răducanu 1 — pentru 
Universitatea, Mikloș 9, Widlarcz 
3, Kajtar 1 și Kovacs 1 — pentru

Voința. Au arbitrat C. Cristea si 
Gh. Dumitrescu (Constanța).

MUREȘUL TG. MUREȘ — TEX
TILA BUHUȘI 21—12. Au marcat : 
Șoș 10, Dorgo 5, Pereș 3, Dudaș 2 
și Frîncu 1 — pentru Mureșul, 
Munteanu 6, Pioara 3, Petre 2 și 
Șerban 1 — pentru Textila.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — RAPID 15—24. Au înscris: 
Filip 9, Damian 2, Petra 2 și 
Tcaciuc 2 — pentru Universitatea, 
Iagăru 6, Stănișel 4, Alexandrescu 
3, Moraru 3, Mureșan 3, Dobre 2, 
Mălai 2 și Matei 1 — pentru Rapid.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— I.E.F.S. 11—17. Au marcat : Co- 
jocărița 3, Palici 2. Plavosin 1, 
Ștef 1, Kimmel 1, Tanczos 1 și 
Cișmaș 2 — pentru Constructorul, 
Boși 5, Radu 5, Chelba 3, Hobincu 
2, Ionescu 1 și Matache 1 — pen
tru I.E.F.S.

»\\\\\\\\\\\\^^^^ VEDETISM
2

Vineri, in timpul meciului 
Universitatea Timișoara —Uni
versitatea Iași, antrenorul Con
stantin Lache a inlocuit-o la 
un moment dat pe Lidia Stan, 
portarul formației campioane, 
cu colega sa Cornelia Iepure. 
Ceva mai tirziu, antrenorul a 
vrut s-o reintroducă pe Lidia 
Stan in joc. Dar, Lidia Stan... 
n-a mai vrut! Supărată pe 
faptul că fusese înlocuită pen
tru o perioadă de timp (toc
mai ea !) a refuzat să se su
pună 
tehnic 
fi scris 
ne-am
— un .
excepție, așa cum își închipuie
— a mai comis un act de in
disciplină asemănător și la e- 
chipa națională. In noiembrie 
trecut, la Bacău, în partida 
România — R.F. Germania,

deciziei conducătorului 
al echipei. Poate n-am 
despre acest caz dacă nu 
fi amintit că Lidia Stan 
portar bun, dar nu de

cind antrenorul Valeriu Gogâl- 
tan a vrut s-o reintroducă in 
formație s-a lovit de opoziția 
„vedetei". Poate că dacă Lidia 
Stan ar fi fost atunci sancțio
nată exemplar nu s-ar mai fi 
ajuns la repetarea acestui i- 
nadmisibil gest. Îngăduința a 
dus, după cum se vede, la cre
area opiniei că Lidia Stan poa
te să facă ce vrea !

Am vrea să subliniem faptul 
că sportivii aflați în competi
ție sînt obligați să execute fără 
șovăire dispozițiile antrenoru
lui, el fiind singurul care poa
te cîntări obiectiv care sînt a- 
devăratele nevoi ale echipei. 
Indisciplina unuia sau altuia 
dintre componenți poate duce 
la ratarea victoriei. Iată de ce 
opinăm pentru sancționarea e- 
xemplară a unor astfel de ati
tudini, pentru măsuri care să 
ducă la eradicarea lor.

ieri Frunză (Dinamo) și Nilca 
(Steaua). In această privință, 
cluburile și federația trebuie să 
intervină cu promptitudine și 
exigență pentru a curma acest 
lanț al slăbiciunilor.

Deci, lidera de necontestat 
după prima etapă, echipa Steaua, 
în care rezerva de pînă mai ieri, 
Mancaș, și-a făcut datoria ală
turi de componenții echipei re
prezentative Pop, C. Marin și 
Nilca, a lăsat să se întrevadă 
că, beneficiind și de aportul lui 
Irimiciuc și Mustață (acesta din 
urmă absentând din motive de 
boală), poate obține performanța 
maximă în „Cupa Europei" in- 
tercluburi. Ocupantele locurilor 
2, 3 și 4 sînt departajate în cla
sament doar prin asalturile cîști- 
gate...

Dar iată clasamentul și rezul
tatele primei etape în divizia 
A: 1. Steaua Buc. 5 v, 10 p 
(15—1 I.E.F.S., 14—2 Petrolul,
13—3 Poli, 12—4 Dinamo și 
Tractorul); 2. Dinamo Buc. 3 v, 
6 p (13—3 Petrolul, 12—4 I.E.F.S., 
10—6 Tractorul), (47 asalturi cîș- 
tigate); 3. Tractorul Bv. 3 v, 6 p 
(10—6 Poli și Petrolul), 8—8 
I.E.F.S. (66—57) (38 a.c.) ; 4. Poli
tehnica Iași 3 v, 6 p (11—5 Pe
trolul, 9—7 I.E.F.S., 8—8 Dinamo 
(63—60 td.) (37 a.c.) ; I.E.F.S. 
Buc. 1 v, 2 p (8—8 Petrolul, 
66—52 t.d.); 6. Petrolul PI. 0 v.

în divizia B, echipa acredita
tă cu cele mai multe șanse pe 
baza experienței sale din prima 
categorie (de unde a retrogradat 
în ediția precedentă). C.S.M. Iași, 
a trebuit să se recunoască de 
două- ori învinsă în prima eta
pă : înaintea clujenilor de la 
C.S.M. (la tușaveraj) și, apoi, în 
fața liderului autoritar al aces
tei etape, Progresul București. 
Aliniind cea mai tînără formație

VEȘTI DIN ȚARA 
„CUPA INDEPENDENTEI" LA 

TIRGOVIȘTE '
Pe arena de popice din incinta 

stadionului Municipal s-a desfă
șurat o competiție de popice do
tată cu „Cupa Independenței", 
organizată de comisia județeană 
de specialitate. Trofeul a revenit 
juniorilor Ioana Doina (Voința) 
și Ion Filip (Metalul).

M. AVANU -coresp.
O NOUA SECȚIE DE LUPTE 

LA ORADEA
La cunoscuta asociație spor

tivă orădeană înfrățirea, s-a 
înființat recent o secție de lupte. 
Aici se vor practica pentru în
ceput lupte libere sub condu
cerea antrenorului prof. Mihai 
Benea. în noua secție, care este 
sprijinită din punct de vedere 
material de către C.J.E.F.S. Bi
hor, vor activa tineri din dife
rite școli profesionale și, în spe
cial, cei de la Școala sportivă.

I. GHIȘA-coresp.

Antrenorul emerit Petre Cosmănescu (cu balo
nul în mină)
ordonată"

repetă cu înaintașii „grămada
Foto : Ion MIHĂICA

dintîi „dia-
Emilia, în

Răiieanu, Grigore. 
nume noi în lot:
Matei, Căprăroiu, 

Dinu, Miron, La-
foarte tineri, a-

e-

loc“. Și căpitanul echipei, Dur
bac — actualmente participant 
la cursurile de antrenori — are 
speranțe : „Dacă fiecare va juca 
după cit poate, sînt sigur că nu 
se va mai repeta povestea de 
anul trecut, cînd o zi neinspirată 
— 11—^12 cu Dinamo — ne-a 
costat... un campionat!“

...în sfirșit, balonul oval! Rug- 
byștii Stelei îl mîngîie cu pri
virea, cu mîna. Se încing două 
„miuțe" în ritm alert (nu nu
mai frigul... fiind de vină). Se 
joacă așa-numita „tuche“ (atin
sa), în care purtătorul de min
ge trebuie s-o transmită fără a 
fi atins de adversar (de unde și 
numele). Murariu „scapă" de 
Munteanu, punctează. Treisfer- 
turile fac frumoase dantelării...

Petre Cosmănescu își privește 
gînditor elevii : „Cu băieții a- 
ceștia se poate realiza marea do
rință : al zecelea titlu pentru 
clubul nostru, care împlinește 
anul acesta 30 de ani de la în
ființare..."

Geo RAEȚCHI

Întrecerile de patinaj artistic

DE LA MIERCUREA CIUC, UN FRUMOS SUCCES
te- 
re- 
re- 
în-
de

MIERCUREA CIUC, 16 (prin 
lefon). Campionatele naționale 
zervate juniorilor și concursul 
publican pentru copii s-au 
cheiat duminică la Palatul 
gheață din localitate.

La concursul juniorilor, așteptat 
cu mult interes datorită echilibru
lui valoric dintre competitori, a- 
veam să asistăm, chiar de la în
ceput. la cîteva surprize. Prima 
a fost aceea că Dana Rădulescu, 
care în ultima perioadă de timp 
a insistat mai puțin asupra pregă
tirii, a reușit, totuși, să se claseze 
prima la „obligatorii" (junioare I) 
în dauna Marianei Chițu (prea si
gură pe ea), principala favorită. 
A doua surpriză, de proporții mai 
mari, s-a înregistrat la aceeași ca
tegorie de fete, la programul scurt. 
Aici, bucureștencele și brașoven- 
cele au fost depășite, pe merit, 
de Margareta Domokoș de la Șc. 
sp. M. Ciuc. în întrecerea băieți
lor lupta a fost, de asemenea, in
teresantă. La juniori I, „obliga
toriile" le-a cîștigat Bogdan Kruti 
(Tractorul Brașov), secondat de

ce
Ia 
în

NAȚIONALE DE SABIE
(medie de vîrstă, nici 18 ani), 
dar și foarte talentată, bucureș- 
tenii au încheiat neînvinși aceas
tă etapă, promițînd o frumoasă 
ascensiune. în partida cu C.S.M. 
Iași, elevii prof. H. Bădescu au 
condus cu 6—0, lăsînd impresia

Progresul Buc. 5 v, 10 p (11—5 
C.S.M. Cluj și C.S. Satu Mare, 
15—1 Medicina, 10—6 Șc. sp. PI. 
și 9—7 C.S.M. Iași); 2. C.S.M. 
Iași 3 v, 6 p (10—6 C.S. S. Mare 
și Șc. sp. PI., 11—5 Medicina), 
46 a.c.; 3. C.S. Satu Mare 3 v>

Sabrerul militar Ioan Pop a obținut 
prima etapă a diviziei A. Iată-l (in 

stantinescu (I.E.F.S.).

că vor administra foștilor divi
zionari A un „K.O.". Ieșenii 
și-au strîns rîndurile și, înain
tea ultimelor două asalturi, sco
rul devine egal, 7—7 I Păunescu 
și Stănescu au punctat însă de
cisiv pentru Progresul.

Iată clasamentul și rezultatele 
primei etape din divizia B : 1.

cel mai bun rezultat individual in 
stingă) in asaltul disputat cu Con-

Foto : V. BAGEAC
6 p (13—3 C.S.M. Cluj, 9—7 Șc. 
sp. Pi., 8—8 Medicina) 41 a.c.; 
4. Șc. sp. Ploiești 2 v, 4 p (9—7 
C.S.M. Cluj-Napoca, 10—6 Medi
cina) ; 5. C.S.M. Cluj-Napoca 1 v, 
2 p (8—8 C.S.M. Iași), 31 a.c.; 
6. Medicina Cluj-Napoca 1 v 
2 p (8—8 C.S.M. Cluj-Napoca) 
28 a.c.

Adrian Vasile (I.E.F.S. București). 
La proba următoare, programul 
scurt, cei doi și-au inversat locu
rile în clasament, pentru ca apoi, 
în final, victoria să revină deta
șat lui Adrian Vasile. Inversări de 
situație in clasamente s-au produs 
și la junioare categoria a II-a, 
unde Manuela Bădițoiu a cîștigat 
programul de școală, în timp 
Viorica Nicu s-a clasat prima 
programul scurt, la libere și 
clasamentul final.

REZULTATELE FINALE — con
cursul republican pentru copii 
(cat. a II-a) băieți: 1. Cristian Doru 
(Școlarul Buc.) 5 — 54,24 ; 2. Vio
rel Chirilă (Șc. sp. Galați) 10 — 
49,81 ; 3. Bogdan Gabora (Șc. sp. 
Galați) 15 — 42,57 ; fete : 1. Elena 
Fometescu (Școlarul Buc.) 5 — 
64,76 ; 2. Karin Schmid (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 10 — 63.33 ; 3. Mi- 
haela Balea (Școlarul Buc.) 15 — 
59,89 ; cat. I — băieți : I. Marius 
Negrea (Tractorul Brașov) 5 — 
69,80 ; 2. Dan Leuoiuc (Tractorul 
Brașov) 10 — 62,28 ; 3. Gabriel
Popa (Școlarul Buc.) 15 — 59,08 ; 
fete : 1. Daniela Elefterescu (Șco
larul Buc.) 5 — 63,32 ; 2. Cristina 
Pogăceanu (Școlarul Buc.) 10 —

58,30 ; 3. Maria Grusz (Șc. sp. M. 
Ciuc) 15 — 56,34.

Campionatele republicane de 
juniori — cat. a II-a — băieți : 1. 
Tiberiu Suciu (Școlaiui Buc.) 5 — 
74,92 — campion republican;
2. Florin Gafencu (I.E.F.S. Buc.) 
11 — 68.28 ; 3. Dan Tăutu (Școla
rul Buc.) 14 — 66,60 ; fete : 1. Vio
rica Nicu (Școlarul Buc.) 6 — 71,50
— campioană republicană ; 2. Elena 
Ghiban (Tractorul Bv) 12 — 68,90;
3. Manuela Bădițoiu (Tractorul 
Bv.) 12 — 60,02 ; juniori I — bă
ieți : 1. Adrian Vasile (I.E.F.S. Buc.) 
5 — 90,14 — campion național : 
2. Bogdan Kruti (Tractorul Bv.) 10
— 87,14 ; 3. Liviu Ghica ($c. sp. 
2 Buc.) 17 — 79,34 : fete : 1. Ma
riana Chitu (Tractorul Bv.) 5 — 
80,42 — campioană republicană : 
2. Dana Rădulescu (I.E.F.S. Buc.) 
10 — 77,98 ; 3. Margareta Domokos 
(Șc. sp. M. Ciuc) 15 — 73,54.

★
Campionatele republicane de pa

tinaj viteză ale juniorilor, 
erau programate sîmbătă și 
minică 
amînat 
vorabil.

care 
du- 

s-aula Miercurea Ciuc. 
din cauza timpului nefa

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

INSTANTANEE DE SEZON

PE LUCIUL GHETIL
Dimineață obișnuită de ianuarie. 

Poate ceva mai geroasă ca de obi
cei. Minus 11 grade. Pe una din 
aleile din vecinătatea Circului 
bucureștean, animație ca într-o zi 
de duminică. O întrețin zeci de 
copii Si vîrstnioi, preșcolari și șco
lari, părinți și bunici. Nu rezistăm 
tentației și ne alăturăm grupului 
masiv care se îndreaptă spre la
cul situat în apropiere. După echi
pamentul copiilor intuim despre 
ce poate fi vorba : un concurs de 
patinaj și săniuță.

★
După ce a controlat cu atenție 

starea gheții (strat compact de 20 
de centimetri) și a trasat culoare 
convenționale pe o anumită por
țiune a lacului, un tînăr și inimos 
profesor cheamă la itart primii 
concurenți :

— Copii, se vor întrece mai întâi 
patinatorii înscriși în proba de a- 
Iunecare... Ați văzut, la repetiție.- 
cum va trebui să concurați. A în
țeles toată lumea ?

Un ..daaa" aproape sincronizat 
este răspunsul.

— Foarte bine !... Vor concura, 
pentru început, băieții. Așa, ca să 
dea un pic de... curaj fetelor.

Cuminți, copiii se grupează in 
jurul tânărului profesor, care este 
secondat de cîțiva elevi mai mari; 
ajutoarele sale de nădejde în or
ganizarea acestei mult așteptate 
întreceri pe luciul gheții. Emoții 
pe fețele micilor concurenți, pe 
cele ale spectatorilor. Ultime în
curajări.

— Start !
Grupul de minipatinatori se res

firă pe nesimțite. Cîțiva copii se 
detașează. întrecerea este anima
tă. încurajările nu mai contenesc. 
Nu pot fi evitate căderile, răstur- 
nările. Dar ele sînt mai de grabă 
prilej de rîsete decît de amărăciu
ne.

Concursul s-a încheiat. Ciștigă- 
torii (Suzana Schiopu, Alice Stoi
ca, Cristian Popescu, Bogdan Si- 
mion, Cristian Sirbu etc.), majo
ritatea elevi la școlile generale din 
cartier primesc drept răsplată mici 
cadouri... dulci — bomboane, na
politane, batoane de ciocolată. Șl 
toată lumea (sau aproape toată 
lumea) pleacă fericită.

— Cînd mai organizați un con
curs, tovarășe profesor ?

Este întrebarea pe care o auzim 
repetată de zeci de ori. O dovadă 
că inițiativa a fost pe gustul mici
lor sportivi, că ea se cere a fi 
reeditată. Cînd ? Desigur într-o 
altă zi, în orele libere ale copii
lor.

★
O inițiativă strict personală. A- 

parține prof. Constantin Pirvu de 
la Școala generală nr. 28 din Bucu
rești. O dragoste nemărginită față 
de cei mici îl aduce aproape zil
nic în mijlocul copiilor, așa cum 
șade bine unui adevărat educator. 
Vara l-am văzut organizind cu co
piii diferite activități de mișcare, 
învățîndu-i atractive jocuri în aer 
liber. Acum, iată, după ce i-a ini
țiat în tainele alunecării pe ghea
tă și al indemînării mersului cu 
patine le-a oferit și satisfacția 
unei veritabile întreceri.

în Capitală, din păcate, n-am 
prea întâlnit, însă, pînă acum, pro
fesori, educatori, care să îi urmeze 
exemplul. Firește, timpul nu-i tre
cut, mai avem o lună, cel puțin, 
de iarnă. Iar patinoare naturale pot 
fi improvizate în aproape toate 
cartierele. Se cere puțină pasiune, 
puțin suflet. Copiii. în dragostea 
lor pentru mișcare în aer liber (șl 
părinții, cum ați văzut), vor fi în
totdeauna gata să dea curs unor 
inițiative asemănătoare. Le aștep
tăm...

Tiberiu STAMA
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RECENl El PLENARE

PE MARGINEA
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Cu ocazia recentelor consfătuiri, am solicitat antrenorilor de 
la echipele de Divizia A răspunsuri la următoarele patru 
întrebări, primele două privind reprezentativa țării in tre
cutul sezon ți in perspectiva sa in 1977, celelalte două 

referindu-se la indicațiile date de F.R.F. în privința pregătirii fizice 
și la menționarea celor mai dotați ți mai talentați jucători din 
noua generație. Dar iată formularea completă a întrebărilor noastre:

1. ECHIPEI

A

J
F.C. CONSTANȚA Șl EFORTURILE SALE

PENTRU
51

CICERONE MANOLACHE (U.T.A.)

ANUL 1976 ?

1. Modestă. La pozitiv se- poate trece anga
jamentul fizic (nu 'întotdeauna complet, 
și un anume progres 
slaba pregătire fizică 
minge.

2. Să fie selecționați 
nică individuală.

3. Programul este bun, ca un prim pas. Mi 
se pare, totuși, insuficient. Sperăm că se va 
tine seama de această cerință.

4. Windt, Leac, Iorgulescu, Pîrvu (Rapid), Șurenghin.

însă) 
în marcaj. La negativ, 

și absența jocului fără

jucători cu o bună teh-

3.

4.

2. CE SUGESTII AVEȚI
A REPREZENTATIVEI

T.33RIU BONE (A.S.A. Tg. MUREȘ)

DE FĂCUT CONDUCERII
PENTRU NOUL SEZON

FOTBALULUI NOSTRU ?

TEHNICE
?

Pentru astăzi, nouă dintre răspunsurile primite urmînd ca, in 
ziarul de mîine, să le publicăm pe celelalte.

ANGELO NICULESCU (SPORTUL STUDENȚESC)

1. în 
ales în 
jocului, 
măsura 
de la Praga.

2. în echipa națională să 
torii cei mai reprezentativi, 
tă; folosirea cuplului de 
Dinu — Sătmăreanu II.

3. Indicațiile cu privire la pregătirea fizică 
sînt, de fapt, o confirmare a unei stări existente la echipa noastră. 
Programul recomandat de F.R.F. noi îl realizam și mai înainte, dar 
cu alte mijloace.

4. Radu II, Grosu, Lupău, T. Stoica, Cristian. Dar nu este sufi
cient ca aceștia să fie doar talente, ci trebuie să și muncească mult 
ca să confirme.

plăcut mult

fie preferați 
indiferent de 
fundași

jucă- 
vîrs- 

centrali

CONSTANTIN RADULESCU (POLITEHNICA TIMI
ȘOARA)

1. în meciul cu Cehoslovacia, de la Praga, 
jucătorii noștri au evoluat foarte aproape de 
cerințele fotbalului modern. Ca aspect negativ 
menționez durata unui tempo alert doar pe 
parcursul a 50—60 minute din durata unei par
tide, ceea că este destul de puțin.

2. Să se stabilească formula de echipă fără 
prea multe căutări și să se pună accentul, în 
meciurile de verificare din această iarnă, pe 
omogenizarea tactică și psihică a echipei.

3. Indicațiile F.R.F. privind redimensionarea cau.........a și canta-
tivă a pregătirii fizice sînt bine venite. Noi le-am aplicat cu toată 
convingerea și chiar dacă nu am obținut pînă acum rezultate spec
taculoase sperăm să realizăm acest lucru în viitor.

4. Bălăci, Leac, Lupău, Radu II, Anghel.

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR (SPORT CLUB BA- 
CĂU)

1. Modestă. La pozitiv aș trece mobilizarea 
din meciul cu Cehoslovacia, de la Praga, ceea 
ce demonstrează unele resurse nevalorificate. 
La negativ, apărarea în unele jocuri. Inefica
citatea cronică din campionat face ca eficaci
tatea de la echipa națională să fie anulată 
uneori de erori în apărare.

2. Să se lucreze în direcția omogenizării psi
hice a echipei naționale. Aici există un mare 
fond de resurse.

3. Programul e bun. Am făcut ceea ce s-a cerut. Acum, 
tant e să fim consecvenți și să avem răbdare.

4. Radu Dan, de 
vorbindu-se bine de

impor-

auzitla F.C.M. Galați, minus gabaritul. Am 
Lupău. în rest...

evidentă creștere, în anul 1976, mai 
ce privește organizarea și desfășurarea
Dacă și rezultatele ar fi fost 
așteptărilor.... Mi-a

pe 
jocul

FLORIAN HALAGIAN (F.C. ARGEȘ)

dorința1. Satisfăcătoare. La pozitiv aș trece
de afirmare a jucătorilor, mai ales a celor ti
neri. La negativ : lipsa de omogenitate a echi
pei și forma sub așteptări a consacraților Du
mitru, Dinu și Răducanu (slab în meciul cu 
Bulgaria, la București). Asta nu Înseamnă că 
aceștia trei nu au în continuare un cuvînt de 
spus.

2. Să se acorde încredere unui lot mai re- 
strîns. Să se „încălzească" atmosfera în cadrul

echipei. Să se acționeze concret pentru perfecționarea jocului apă
rării, reducindu-se astfel ocaziile de gol ale adversarului. în sfîrșit, 
să se ceară presei să încurajeze eforturile echipei naționale.

3. Programul recomandat de F.R.F. este bun, dar poate fi îmbu
nătățit, mai ales ca variație, în funcție de etapele competiționale 
și de adversar.

4. Windt, Iorgulescu, Lupău, Bărbulescu și Tilihoi.

GHEORGHE ENE (JIUL PETROȘANI)

1. Satisfăcător. La pozitiv: jocul la mijlocul 
terenului, oarecum ameliorat. De asemenea, 
consider că Dudu Georgescu a manifestat o for
mă mai bună decît în trecut. La negativ : jo
cul în apărare, mai ales la fundașii laterali.

2. Prima urgență a echipei naționale pare să 
fie problema portarului.

3. Programul este foarte bun, de real ajutor, 
mai ales pentru antrenorii tineri.

Augustin, Windt, Lupău, Chitaru, Sălăjan.
VIOREL TILMACIU (F.C.M. GALAȚI)

1. Satisfăcătoare. S-au rulat însă prea mulți 
jucători, lucru datorat în parte unor indisponi
bilități, dar și randamentului scăzut al unora 
dintre jucătorii de bază (cazul Dumitru).

2. Să se limiteze lotul la cel mult 17—18 ju
cători și să se lucreze intens pentru omogeni
zare și realizarea unei formule optime de 
echipă.

3. La început, jucătorii s-au arătat refractari............... — - cufață de măsura intensificării pregătirii fizice. Treptat, însă, 
toții s-au acomodat noului regim de lucru, iar rezultatele obținute 
în finalul sezonului de echipa noastră au fost

4. Boloni, Bălăci, Mulțescu, Coler, T. Stoica.

1. Iii afara jocului de la fraga — și din 
acesta doar 60 de minute în spiritul fotbalului 
modern — comportarea echipei noastre națio
nale a fost, în anul 1976, mediocră. Jucătorii 
manifestă uneori o mare frică pentru rezultat 
și, din această cauză, se abat de la disciplina 
tactică de joc, răstălmăcind chiar indicațiile an
trenorilor. Pe de altă parte, lipsa de rezisten
ță în regim de viteză — nerezolvată la cluburi 
— îi pune pe jucătorii noștri pe un plan infe

rior celor din fotbalul de mare performanță.
2. Stabilirea unui Iot de jucători cu continuitate pe posturi, care 

să fie educați în spiritul unei ferme discipline de joc.
3. în plin campionat a fost destul de greu să modificăm ciclurile 

de etapă. O parte din jucători au opus o anumită rezistență, eschi- 
vîndu-se de la efort. A fost și continuă să fie o luptă destul de grea 
pe planul schimbării mentalității acestora. îmi exprim convingerea 
că vom reuși ceea ce ne-am propus, dar și cu sprijinul conducăto
rilor de club, în măsura în care aceștia ne vor susține măsurile 
luate, pe plan disciplinar.

4. Lupău, Radu II, Bălăci, M. Răducanu, Ion Ion.

«eva mai bune. LADISLAU VLAD (CORVINUL HUNEDOARA)

Cum veți petrece sfirșitul săptăminii ? 
Faceți de pe acum opțiunile dumneavoastră.

Săptămîna trecută a avut loc 
o plenară a clubului F.C. Con
stanța la care au participat'ju
cători, antrenori și activiști ai 
C.J.E.F.S. Darea de seamă, pre
zentată de prof. Constantin Ma- 
reș, președintele clubului, s-a 
oprit, în special, la activitatea 
nesatisfăcătoare care s-a înre
gistrat în cursul anului 1976 în 
cadrul clubului eonstănțean, 
stare de fapt datorată în pri
mul rînd slabei coeziuni dintre 
cei trei factori determinanți: 
conducători, antrenori și jucă
tori.

Cu toate condițiile asigurate 
pregătirii sportivilor, încadrării 
lor în bune colective de muncă, 
asigurării pregătirii profesionale 
prin școlarizări la toate nivelele 
rezultatele obținute sînt cu muU 
sub posibilitățile actuale. în 
cuvîntul lor, antrenorul P. Co. 
măniță, jucătorii Antonescu, 
Peniu, Ștefănescu și alții au 
arătat că evoluția compartimen
tului ofensiv, unde n-a existat 
concurență pe posturi, a fost su
perficială, dezinteresul jucători
lor diminuînd considerabil în
treaga comportare a echipei. 
Un fapt negativ este și acela că 
atît conducătorii, dar mai ales 
publicul eonstănțean, altădată 
recunoscut pentru atașamentul 
său și dragostea față de echipă, 
au cam părăsit-o, la multe me
ciuri numărul spectatorilor 
fiind extrem de redus. Dar a- 
ceastă situație nedorită are o 
cauză clară și anume aceea, că 
jocurile s-au situat la un nivel 
calitativ foarte scăzut.

Au fost și cazuri de 
care s-au abătut de la 
vieții sportive — cum
tîmplat cu Popa, Mărculescu, 
Lică și Sălceanu, jucători care

IEȘIREA DIN
nu s-au dovedit atașați de cu
lorile clubului ; dar — în opo
ziție cu aceștia — au fost și 
exemple pozitive de jucători de 
nădejde ai echipei ca Antones
cu, Petcu, Dragnea sau Mateescu, 
și în jurul cărora trebuie 
promovați, cu ■ mai mult cu
raj, tineri ca Ignat, Ta- 
rarache și alții de la echipa 
de juniori, pregătiți de sîrguin- 
ciosul antrenor I. Bukosi, de 
altfel singura formație care se 
situează la cota valorică a con
dițiilor create de organele lo
cale și de conducerea clubului, 

în încheierea lucrărilor plena
rei, tov. Ion Vîlsan, 
comitetului județean 
al P.C.R., a subliniat, 
tele, că fotbalul, cei 
tică această disciplină sportivă, 
au obligația de a se încadra în

IMPAS

jucători 
normele 
s-a în-

secretar al 
Constanța 

printre al- 
care prac-

eforturile generale de transpu
nere în viață a 
sarcini rezultate din Programul 
de dezvoltare a mișcării sporti
ve, aprobat de partid—care, în 
legătură cu fotbalul, solicită ri
dicarea acestei ramuri sportive 
la nivelul cerințele • internațio
nale, prin măsuri eficiente, 
întronare a unui spirit 
de muncă, de ordine și 
plină în. pregătire și, mai 
în respectarea normelor vieții 
sportive.

Fotbaliștii de la F.C. Constan
ța au la dispoziție condiții opti
me pentru renliza'ea unor per
formanțe înalte și au obligația 
de a răspunde printr-o evoluție 
superioară în return! campiona
tului, în ideca creșterii calitativa 
a fotbalului eonstănțean.

Cornel POPA

importantelor

de 
intens 
disci- 
ales,

ECHIPE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
Așa cum am fost informați de 

către F.R.F., după parcurgerea 
primei etape a pregătirilor, în 
perioada afectată jocurilor de 
verificare, o serie de echipe vor 
efectua turnee 
Iată, în cele ce 
va dintre aceste 
ca, pe măsura 
altor meciuri și 
lor de către forul de specialita
te, să le anunțăm :

O REPREZENTATIVA DE 
JUNIORI LA TURNEUL DE 
LA TEHERAN. O selecționată 
de juniori, alcătuită din jucă
tori pînă la 19 ani, va partici
pa, între 24 februarie și 4 mar-

peste hotare, 
urmează, cîte- 
turnee, urmînd 
perfectării și a 
a comunicării

Dialog cu Jucătorul huncdorcan IORDAN ANGELESCO

JJ SIMȚIM RĂSPUNDEREA FAȚĂ DE TOȚI
9

CEI CARE SPRIJINĂ ECHIPA11

cel 
ră- 
că

fe- 
vor 
din

tie, la turneul organizat de 
derația iraniană și la care 
mai fi prezente selecționate 
Uniunea Sovietică, R.F. Germa
nia, Suedia și Danemarca.

F.C. ARGEȘ ÎN UNGARIA. 
Clubul piteștean a fost invitat 
de către clubul Tatâbanya să 
susțină mai multe jocuri în Un
garia.

S.C. BACAU ÎN 
Băcăuanii vor evolua, 
da 5—15 februarie, 
unde vor susține trei

UNIVERSITATEA ______ _
INVITATA IN SIRIA. Craiove- 
nii au primit 
disputa un joc la Damasc 
ziua de 23 februarie. Se 
tratative pentru 
turneului cu două meciuri 
Grecia.

SPORTUL STUDENȚESC 
INDIA. între 28 ianuarie și 
februarie, federația indiană 
ganizează un turneu pentru 
chipe de club. Pe lingă forma
țiile locale au fost invitate echi
pe din Iugoslavia, Uniunea So
vietică și Cehoslovacia. Țara 
noastră va fi reprezentată, la 
acest turneu, de către echipa 
Sportul studențesc.

F.C. CONSTANȚA ÎN PO
LONIA, Echipa de pe litoral va 
efectua un turneu în Polonia 
între 15 și 20 februarie.

ISRAEL, 
în perioa- 
în Israel ,• 
meciuri.
CRAIOVA

invitația de a 
în 

duc 
completarea 

în

ÎN
15

or-
e-

alții, consider că toți avem acea 
maturitate și posibilitate de au
toanaliză pentru a ne realiza 
mai bine pe plan fotbalistic. 
Plec și de la ideea că jucătorii 
pășesc pe gazon cu pasiune și 
dragoste pentru sportul care, 
slujit cu credință, le poate a- 
duce destule satisfacții.

— Revenind la echipa în 
care joci, ce calificativ ii a- 
corzi pentru sezonul trecut ?

— Singurul lucru pe care l-aș 
putea spune este acela că, prin- 
tr-o mai mare atenție în jocu
rile disputate acasă, procentajul 
realizărilor din toamnă ar fi fost 
mult mai bun și nu am fi avut 
atît de multe griji. Mă gîndesc, 
de exemplu, la punctele pierdute 
pe teren propriu din cauza ma
rilor ratări. Desigur, au fost și 
situații obiective cînd, din cau
za unor accidentări, nu s-a pu
tut forma cea mai bună linie o- 
fensivă, dar, repet, marea noas
tră carență rămîne ineficacitatea 
atacului. Și mai țineți seama că 
avem o echipă tînără, fără nume 
sonore.

— O ultimă întrebare : Ce 
i-a lipsit în toamnă Corvi- 
nului ?

— Un fundaș dreapta, o ex
tremă dreapta vijelioasă și pe
netrantă ca acest Georgescu, 
golgeterul formației, și chiar 
„vîrf“.

— Dar... Șurenghin ?
— E foarte dotat, foarte 

lentat, cu recomandarea însă
trebuie să fie mai realist în joc.

IERI, LA CODLEA

întîlnire cu Iordan Angelescu, 
de la F.C. Corvinul, și... discu
ție de actualitate.

— Cu ce gînduri a dema
rat în pregătiri echipa hune- 
doreană ? '

— Firește, cu mai multe, 
mai obsedant fiind cel de 
minere în Divizia A. Cred
este posibil acest lucru, atmos
fera generală fiind mobilizatoa
re, jucătorii simțind încă din 
startul pregătirilor o responsabi
litate sporită față de toți fac
torii care sprijină echipa, 
care îi urmăresc activitatea în
deaproape.

— Cu alte cuvinte, se poa
te deduce că, într-un fel, 
F.C. Corvinul este hotărîtă 
să-și aducă partea ei de con
tribuție la îmbunătățirea ca
litativă a fotbalului in sezo
nul de primăvară ?

— Bineînțeles, obiectivele 
noastre particulare nu pot fi 
separate de cele generale, care, 
în sezonul trecut, nu s-au reali
zat la nivelul cerințelor și exi
gențelor. în ceea ce mă pri
vește, voi depune toate efortu
rile pentru autodepășire. Vreau 
ca hunedorenii să nu-mi repro
șeze vreodată că am venit aici 
ca un simplu- turist. Niciodată 
nu mi-a trecut prin gînd să pă
călesc fotbalul nici măcar cu un 
singur minut. întotdeauna mi-a 
plăcut să-l slujesc cu adevărat.

—Crezi că în fotbalul nos
tru sînt 
șează ?

— Poate 
Deși n-am

PRIMUL JOC AL ANULUI
Divizionara A l/niversitaiea Cra

iova, care se pregătește îp această 
perioadă la Brașov, a susținut 
ieri la Codlea un joc de verificare 
cu echipa locală Măgura. Cei a- 
proximativ 3000 de spectatori au 
asistat la o dispută atractivă, în 
care craiovenii au ciștigat la scor: 
7 0 (3—0), prin golurile înscrise 
de Oblemenco (3. unul din penal
ty), Țicleanu, Cămătarii, Geolgău 
și Donose. Universitatea a aliniat 
următoarea formație: Purcaru — 
Tilihoi, Deselnicu, Ștefănescu, Ne- 
grilă — Donose, Țicleanu (Călin). 
Beldeanu (Geolgău) — Cămătaru, 
Oblemenco, Cirțu.

Duminica viitoare, craiovenii 
vor juca la Brașov cu divizionara 
B Steagul roșu.

C. GRUIA-coresp.1. Trebuie subliniată eficacitatea sporită com
parativ cu anii precedenți. Echipa a fost, în 
continuare, deficitară la jocul atletic.

2. Sugerez lucrul intens pentru mărirea capa
cității de efort și pentru îmbunătățirea fina
lizării, ca și organizarea mai atentă a jocului 
în apărare.

3. La început, indicațiile F.R.F. au avut ca 
efect o ameliorare a potențialului fizic. După 
aceea a intervenit o cădere. Poate și pentru 
faptul că unii dintre titulari, fiind accidentați, 
folosiți.

4. Lupău, Radu Dan, Geolgău, Petrovici, Văetuș, ultimul de la 
Mureșul Deva.

un

RESTAURANTE BUCUREȘTI n-au mai putut fi și jucători care... tri-
sfîrțit de săptămină interesante excursii

Stelian TRANDAFIRESCU

pre-

cuvîntul e prea tare, 
căderea să-i judec pe

ta
că

AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 16 IANUARIE 1977

ACTIVITATE IN SPORTUL DE MASABOGATA
(Urmare din pag. 1)

frumoasă

■ii"

Mare

Secuilor

de

LA CURTEA DE ARGEȘ...

de
Timp de două zile la Liceul Li- 

viu Rebreanu din Bistrița a avut 
loc un concurs de baschet pentru 
junioare la care au participat cinci

, Caran- 
au urcat 
organizat 
rezervate 
grupurile

altă 
au 
la 

șah, 
ciș-

VREME REA PE SEMENIC ; 
Șl TOTUȘI...

MULTE ACȚIUNI SPORTIVE 
LA BRĂILA

de
(N.

Odată cu reluarea cursurilor,
elevii gălățeni s-au prezentat și la 
startul unor concursuri sportive
de masă. In sala de atletism a 
complexului sportiv Dunărea, elevi 
de la școlile generale nr. 6, 8 și 22 
au luat parte la concursuri de 
alergări și sărituri; la școlile ge
nerale nr. 10, 27 și la Liceul 
dustrial de construcții mașini 
fost inițiate întreceri la_ ■

Sute de tineri din Curtea 
Argeș au fost angrenați, sîmtătă 
și duminică, în diverse concursuri

Energia (m)
(m, f) — tenis de masă. 
FEȚEANU, coresp ).

echipe din Cluj-Napoca, Oradea, 
Dej, Gheorghieni și » Bistrița. 
„Cupa Unirii" cu care a fost dotat 
turneul a revenit echipei Școlii 
sportive din Oradea. Pe locurile 
următoare — Școala sportivă din 
Cluj-Napoca și Liceul Liviu Re
breanu. (I. TOMA, coresp.).

in- 
au 

__,___ ___ . volei, 
handbal,' tenis de masă. Pe pati
noarul artificial al municipiului, 
numai duminică, au petrecut ore 
agreabile peste 1200 de elevi (Te- 
lemac SIRIOPOL, coresp).
IN CĂUTAREA ZĂPEZII LA BUCIN 

Șl SĂLARD

La Tg. Mureș nu este zăpadă și 
totuși mulți dintre localnici — 
elevi, studeriți, muncitori — au fă
cut ieri schi, s-au dat cu săniile. 
Mureșenii s-au deplasat circa 70 km

ÎNTREPRINDEREA de turism.
HOTELURI Șl

organizează la fiecare 
drumeții :

PLECAREA DE 
SIMBATA 
CU AUTOCARUL

■ Valea Praho
vei, vile (Sinaia - 
Bușteni) o zi și ju
mătate, 
lei ;

■ Cheia, vile, o 
zi și jumătate, 
țul 142 lei.

prețul 125

CU TRENUL 
Cabane :

■ Bunloc
■ Piatra
B Diham
Q Poiana 
g| Cămin Alpin .
y Piscul Ciinelui 
B Valea cu Brazi 
H Virful cu Dor .

PLECAREA DUMINICA DIMINEAȚĂ CU AUTOCARUL 

fg Văleni-Cheia .
65 Predeal . . .
S Poiana Brașov
B Curtea de Argeș

Puncte fixe pentru plecarea autocarelor : 
Drumul Taberei (Favorit) la Predeal
Balta Albă (Miniș) la Poiana Brașov 
Berceni (Of. P.T.T.) le Cheia

Cu trenul
București Nord - Predeal, ora 6,40

înscrieri la filialele de turism din Bd. Republicii nr. 
N. Bălcescu nr. 35.

„TRICOLORII"
(Urmare din pag. 1)

prețul 
prețul 
prețul 
prețul 
prețul 
prețul
prețul 
prețul

nedoara, unde, pe primele locuri 
s-au clasat Dana Cislaru, de la 
Școala generală nr. 10, Mariana 

- Ciubotaru, de la Școala generală 
nr. 9 (la fete) și Sorin Zukerbar- 
ger, de la Liceul nr. 1 (la băieți). 

La concursul de schi organizat 
in Munții Paring pentru elevii 
școlii sportive din Petroșani, cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
Mihaela Bogdan și Sigrid Bota 
(6—7 ani). Corina Vladislav. Alina 
Barabanț, Antoaneta Hoffman, 
Claudiu Popa, Dan Negruț (8—10 
ani), Horațiu Tipțer și Tiberiu 
Covaci (12—13 ani).
ACTIVITATEA ELEVILOR GĂLĂȚENI

pentru a ajunge la Bucin unde era 
zăpadă din belșug. Aici, de altfel, 
s-au organizat chiar concursuri de 
schi și săniuș cu peste 1000 de 
participanți. Tot în județ, la Să- 
lard, s-a organizat o 
festivitate menită a deschide se
zonul de iarnă. La startul între
cerilor au fost prezenți schiori, 
mai mici sau mai mari, din Tg. 
Mureș, Sovata, Reghin ș.a.

Semnalăm, de asemenea, la Tg. 
Mureș, un interesant concurs de 
masă la motocros — organizat de 
A.S. IRA și dotat cu „Cupa Uni
rii" — pentru tineri și pionieri, și 
la care au luat parte 40 de con
curenți. (loan PAUȘ, coresp.).

Pe Semenic. la sfirșitul săptă- 
mînii a fost vreme capricioasă, cu 
vînt. viscol și teleferic... care n-a 
funcționat. Si totuși iubitorii spor
turilor de iarnă n-au dat înapoi. 
Excursioniști din Reșița, 
sebeș, Timișoara și Arad 
pe jos și au schiat (s-au i 
concursuri de biatlon i 
elevilor din liceele și l 
școlare ale județului, de schi — 
slalom și fond). Iată și cîteva 
nume ale celor care s-au eviden
țiat : Corina Corcan, Carmen Iana, 
Ana Ghercuță. Mihut Belci, Lu
cian Munteanu, Traian Suciu. 
(Doru GLAVAN, coresp.).

„CUPA UNIRII" LA BISTRIȚA

In sala de cultură a întreprin
derii Laminorul, asociația sportivă 
cu același nume a organizat între
ceri de șah, tenis de masă și po
pice la care au participat peste 
200 de concurenți. Printre ei, in
ginerul șef al întreprinderii, pre
ședintele asociației sportive — 
Marian Stănescu. La altă asocia
ție sportivă — Marina — sînt în 
plină desfășurare competiții de 
masă la șah, tenis de masă și 
lupte. La competițiile ce se des- ' 
fășoară în continuare și la care au 
luat parte circa 500 de tineri, cei 
mai buni par a fi sculerul Vică 
Sevaste la șah, inginerul Ion Du- 
dulea la tenis de masă și electri
cianul Cristea Calinoiu la lupte. 
O altă întrecere interesantă de 
care amintesc este cea de șah, ce 
se dispută în sala de cultură a 
I.C.J.M., rezervată numai tinere
lor. Cele mai bune rezultate ob
ținute pînă acum sînt ale opera
toarei chimiste Stela Croitoru, 
la A.S. Unirea Tricolor. 
COSTIN. coresp.).

populare. La Școala generală peste 
500 de elevi au participat la un 
dialog cultural-sportiv la gimnas
tică, handbal, mini-fotbal, șah și 
tenis de masă, primul loc în cla
samentul general revenindu-i 
Școlii generale nr. 4. într-o 
competiție deschisă elevilor, 
luat parte 240 de concurenți 
întrecerile de handbal, volei, 
tenis de masă și mini-fotbal, 
tigate pînă la urmă de reprezen
tanții Liceului Vlaicu Vodă. Men- 
ționînd și o „duminică cultural 
sportivă" la care au luat parte 
peste 300 de tineri din întreprin
deri și instituții, vă transmit cîști- 
gătorii : Avîntul forestier (m, f) 
— popice, Avîntul forestier (f), 
Energia (m) — șah. Electronistul 

(Ilie

aceea că insistă, la ședințele de a- 
naliză a jocului, doar, asupra mo
mentelor negative ale jocului, lă- 
sînd deoparte momentele pozitive, 
„care trebuie repetate cu insisten
tă, chiar pe teren, pentru ca mîi
ne să poți reproduce faza bună, 
faza lucidă, faza eficace pe care 
ai _realizat-o'. Aceasta a fost o 
nouă invitație la crearea combi
națiilor specifice fiecărei echipe, 
așa cum a fost, cîndva, frumoasa 
încrucișare Constantin—Tătaru I la 
C.C.A.

Toate aceste momente tactice 
care încearcă să modernizeze jo
cul echipei noastre nu se pot rea
liza, insă, așa cum afirma antre
norul, fără o circulație debordantă 
și, in egală măsură, fără un co
eficient cit de cit normal in pre
cizia paselor. „Degeaba legăm ac
țiunile pe tabla neagră dacă pase
le greșite ■ le întrec cu mult pe 
cele_ corecte, rupind orice acțiune".

Să sperăm că toate aceste pro
iectări ale jocului modern vor pu
tea fi puse in aplicare și nu se 
vor irosi pentru simplul fapt că 

va fi abandonată 
iar tehnica va fi 
un capitol fatal- 
Fără un lucru in- 
direcții. elementele

sala de torță 
„după Poiană", 
considerată ca 
mente încheiat.
tens în ambele __ _ ______
noi de la Poiana vor intra, ca a- 
titea altele. în arhiva plină de 
bune intenții a fotbalului nostru.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I. Bologna — Napoli 2
II. Fiorentina — Roma X

III. Foggia -- Cesena 2
IV. Genoa -- Catanzaro 1
V. Juventus — Internazionale 1

VI. Lazio — Verona X
VII. Milan — Torino X

VIII. Perugia — Sampdoria X
IX. Modena — Ascoli , 1
X. Palermo — Como 2

XI. Pescara ■— Lecce 1

XII. Taranto — Cagliari 1
XIII. Ternana — Varese 2

Fond de ciștiguri : 463.318 lei,
din care 3.611 lei, report la cate
goria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 16 

IANUARIE 1977

Fond general de ciștiguri; 
800.144 lei

Extragerea I: 20 16 22 60
Extragerea a Il-a : 69 5 10 14
Extragerea a III-a : 56 24 21 36



„CUPA DINAMO“ LA SCHI ALPIN

ALEXANDRU MANTA A CÎȘTIGAT

PROBA DE SLALOM URIAS
Sîmbătă dimineața 

la hotelul „Alpin" 
la cota 1400 și pînă 
virful Furnica, Bucegii 
erau acoperiți de un 
strat gros de ceață care 
reducea vizibilitatea ia 
mai puțin de 4—5 me
tri. In aceste condiții 
slalomul uriaș din ziua 
a doua de concurs a 
„Cupei Dinamo" a în
semnat pentru toți cei 
ce s-au încumetat să 
urce valea lui Carp, un 
adevărat chin. Sportivi, 
arbitri, oficiali și spec
tatori au suportat însă 
cu stoicism vitregia vre
mii și au urmărit o 
cursă de-a dreptul in
fernală, care a pus în 
fața schiorilor adevăra
te necunoscute. La ora 
10,30 cei 53 de concu
renți s-au prezentat Ia 
startul manșei I, mon
tată de antrenorul e- 
chipei noastre repre
zentative, Dorin Mun- 
teanu. El a marcat un 
traseu dificil, în lun
gime de aproape 
m, cu o diferență 
nivel de 325 m și < 
de porți.

Plecat cu nr. 1 din start, Ale
xandru Manta a 
rîre curajoasă, s-a strecurat cu 
abilitate prin pîcla de ceață și 
prin labirintul porților, realizînd 
pe acest traseu 55,38 s. Pornit cu 
nr. 3, Dan Cristea, supărat 
parcă pentru insuccesul de la 
„special", a făcut o adevărată 
demonstrație de virtuozitate teh
nică. El a coborît în forță, frî- 
nînd doar atunci cînd a fost ab- 
splut necesar, și atacînd cît mai 
strîns porțile, a înregistrat un 
timp superior lui Manta cu a- 
proape o secundă și jumătate, 
loan Cavași, mulțumit probabil 
de succesul de la „special", nu 
a riscat nimic și a înregistrat un 
timp care nu-i mai putea per
mite să aspire la primele locuri.

La manșa a II-a, antrenorul 
Mihai Sulică a mai 
două porți la traseul 
punînd astfel noi 
sportivilor. în această 
coborîre Dan Cristea, 
avantaj ce părea hotărîtor pen
tru stabilirea cîștigătorului, a 
mers prudent. El nu a riscat ni
mic și, în plus, vizibilitatea re
dusă i-a jucat o festă, făcîndu-1 
să piardă cîteva zecimi hotărî- 
toare la o poartă ascunsă în cea
tă. în schimb Alexandru Manta,

800 
i de 
cu 46

Alexandru Manta, la capătul unei curse 
curajoase, a reușit să cucerească trofeul 

„Cupa Dinamo".

Foto : Dragoș NEAGU

făcut o cobo-

adăugat 
marcat, 

probleme 
a doua 
avînd un

dornic să șteargă impresia lăsată 
la slalomul special de vineri, 
cînd a abandonat chiar de la 
prima poartă, a coborît fantas
tic, aproape fără să frîneze, iar 
abilitatea sa tehnică și-a spus 
din plin cuvîntul. El a realizat 
un timp cu aproape două secun
de mai bun ca al lui Cristea

Imediat după cursă, în fața 
cabanei de la cota 1500, a avut 
loc o frumoasă festivitate de 
premiere. Cu acest prilej condu
cerea clubului sportiv 
Brașov i-a răsplătit pe 
renții cei mai buni cu 
medalii. REZULTATE 
CE: 1. Alexandru Manta 
119,122. 2. Dan Cristea (Dinamo) 
119,437, 3. Gheorghe Bucur
(A.S.A.) 121,420, 4. Ian Walkosz 
(Polonța) 121,663, 5. Constantin 
Văideanu 
6. Csaba 
122,994.

(Steagul roșu) 122.277, 
Portik (L.E.S. Predeal)

Marți și miercuri, pentru schi
orii alpini (băieți și fete) aso
ciația sportivă „Telefericul" or
ganizează tot pe traseele din va
lea lui Carp, o întrecere dotată 
cu „Cupa Telefericul". Marți va 
avea loc un slalom special, 
miercuri un slalom uriaș.

Paul IOVAN

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

ZIG: Schneider (Maune), Weise 
(Heinold), Schumann, Hagen, 
Lowe, Zimmermann. (Aurelian 
BREBEANU).

în C.C.E. (f), Dinamo Bucu
rești — Traktor Schwerin 1—3 
(10, —8, —13, —12).

© în Cupa cupelor, voleibaliș
tii de la Steaua au întîlnit for
mația poloneză Plomien Sosno
wiec, în care evoluau Gawlow
ski, Bosek și Sadalski, trei din
tre jucătorii reprezentativei Po
loniei, campioană mondială și 
olimpică. Așadar, o întîlnire di
ficilă în care elevii lui Aurel 
Drăgan trebuiau să refacă tere
nul pierdut în deplasare (1—3) 
pentru a-și atinge scopul. Puter
nic încurajați de un numeros 
public, steliștii au abordat cu 
aplomb meciul, detașîndu-se din 
start (4—0), prin acțiuni precise 
și combinații derutante. Fără să 
se intimideze, polonezii au răs
puns prin atacuri puternice și 
cîteva blocaje sigure (în special 
prin Malinowski) cu care echili
brează situația. Dar, de la 6—6, 
Chifu, Pop, Țerbea și colegii lor 
pun stăpînire pe joc și se dis
tanțează decisiv. Setul următor 
este aproape fără istoric. Cu toa
te schimbările efectuate de an-

trenorul polonez, echipa Plomien 
nu poate stăvili atacurile stelis- 
te, ci doar să mai reducă din 
diferența de puncte, ca urmare 
a acțiunilor finalizate de Molen- 
da. Setul al treilea, care avea 
să fie și ultimul, s-a desfășurat 
în aceeași notă de dominare a 
bucureștenilor. Deci, 3—0 (8, 7,
6), scor cu care Steaua se cali
fică în turneul final. Arbitrii I. 
Panteleev și V. Ciringhirov (Bul
garia) au condus următoarele 
formații: STEAUA: Ionescu
(Iuhasz), Macavei, Chifu, Manole, 
Pcp, Țerbea (Cr. Ion) ; PLO
MIEN : Gawlowski, Malinowski 
(Piatek). Wolnicki, Sadalski, Kas- 
przyk (Molenda), Bosek. (Ema
nuel FANTANEANU).

@ Formația feminină Rapid a 
întîlnit, în Cupa cupelor, pe 
Ț.S.K.A. Sofia (0—3 în tur) în 
fața căreia nu a reușit să obțină 
victoria, oaspetele cîștigînd, de 
această dată, cu 3—1 (—15, 7, 5, 
12), la capătul unui meci în care 
giuleștencele doar în primul set 
au avut o evoluție mai bună. 
S-au remarcat: Mariana Ivanov 
și Constanța Bălășoiu de la Ra
pid, respectiv Maria Mineva, 
Roumiana Kaiceva și Liliana 
Lenkova. Au arbitrat bine A. 
Beligradis si I. Platis, ambii din 
Grecia. (N. CHINDEA).

BOXERI ROMÂNI
PESTE HOTARE

LA LENINGRAD...
Boxerii români Tudor Titi 

(pană), Alexandru Tîrboi (mijlo- 
cie-mică) și Ilie Dascălu (grea) 
au ocupat locul 3 la categoriile 
respective din cadrul turneuiui 
International de la Leningrad.

De reținut că în finalele dis
putate duminică nu a reușit să 
se califice nici un pugilist invi
tat la turneu, primele locuri, de 
la categoria semiușoară la cate
goria grea, disputîndu-și-le doar 
gazdele.

...ȘI LA POZNAN
După cum s-a mai anunțat, în 

prima jumătate a lunii februarie 
va avea loc la Poznan tradițio
nalul turneu internațional de 
box organizat de federația polo
neză de specialitate. Forul nos
tru a stabilit ca la acest turneu 
să participe : Paul Dragu (mus
că), Adrian Turcitu (semiușoară), 
Gheorghe Bacriș (ușoară), Flo
rian Grecescu (semimijlocie), Du
mitru Petrapavlovschi (mijlocie- 
mică) și Gică Axente (grea).

SURPRIZE LA BIRMINGHAM!
Ti nărui Scanlon l-a invins pe

și int Unește pe Connors in finala
Surprizele 
internațio- 
desfășurat 
din. statul 
a ediției

NEW YORK, 16. — 
au continuat in turneul 
nai de tenis „indoor" 
în orașul Birmingham, 
Alabama, prima etapă 
actuale a Circuitului W.C.T. (World 
championship of tennis). In „sfer
turi", • tînăirul tenisman texarj Bill 
Scanlon, în vîrstă de 20 ani, a 
reușit să-l elimine pe Ilie Năstase, 
favorit nr. 2 al întrecerii. Surpriza 
se conturase incă din primul set 

. al întîlnirii cînd Scanlon reu
șea să-și adjudece tie-breakul, 
trimițind în careul Iui Năstase doi 
„ași", în ultimul său tur de ser
vicii. Apoi, continuind să joace 
excepțional, periculosul out-sider 
își adjudeca și al doilea set. Sco
rul întilnirii : Scanlon — Năstaje 
7—6, 6—4. Bill Scanlon figura cu 
un an în urmă pe locul doi. în 
clasamentul juniorilor din S.U.A.

Bill Scanlon a continuat seria 
victoriilor și in semifinale, unde 
a dispus cu 6—7, 6—4, 7—5 de Ray 
Moore. Acesta furnizase și el o 
surpriză de proporții. în runda 
precedentă, învingîndu-I pe Vitas 
Gerulaitis cu 6—4, 4—6, 7—6.

Pe cealaltă jumătate de tablou,

s-au înregistrat 
țațele scontate, 
avansat nestingherit "spre finală, 
dispunînd succesiv de Cliff Drys
dale cu 6—4, 6—2 și Eddie Dibbs 
cu 6—4. 6—3. în finală se întîlnesc 
astfel, Connors — prim favorit — 
și Scanlon, revelația turneului.

Iată și încă un rezultat din ca
drul probei de dublu : T. Okker, 
W. Fibak — I. Năstase, V. Geru- 
laitis 6—1, 6—4.

Se apropie de sfîrșit și turneul 
feminin de la Hollywood Beach 
(Florida), desfășurat. în cadrul cir
cuitului ,,Virginia Slims". în se
mifinale, Chris Evert a învins-o 
pe Sue Barker cu 6—2, 6—4, iar 
Margaret Court a dispus de Virgi
nia Wade cu 6—4, 7—6. în turul 
anterior, Evert întîmpinase o re
zistență neașteptată din partea o- 
landezei Betty Stove, partida în- 
cheindu-se cu 6—4, 7—6 în favoa
rea americancei. S-a încheiat pro
ba de dublu, în care victoria a re
venit perechii americane Chris E- 
vert — Rosemary Casals, învingă
toare cu 6—3, 6—1 asupra cuplu
lui Margaret Court (Australia) — 
Virginia Wade (Anglia).

în schimb rezul- 
Jimmy Connors a

Năstase

Rugbyștii galezi la balon : Gareth Edwards deschide sub privirile 
coechipierului său Cobner

in prima etapă a Turneului celor 5 națiuni la rugby.

ȚARA GALILOR Șl ANGLIA 
ÎNVINGĂTOARE

PE GHEATA ȘI PE

Dinamo 
concu- 

cupe și 
TEHNI- 
(A.S.A.)

CONCURSURI DE SCHI
VITEZA

REZULTATE BUNE LA PATINAJ

Proba de 500 m (multiatlon) 
concursului de la Davos a 
dominată de sportivii olandezi cla
sați pe primele trei locuri. A cîș
tigat Hans Varr Helden (în foto
grafie) — 40,16 urmat de Klaas 
Vriend — 40,55. Situat pe locul al 
treilea, cu 40,78 Piet Kleine a ter
minat învingător în cursa de 
3000 m, în care a fost cronome
trat cu timpul de 4:10,2. în cla
samentul general, conduce Hans 
Van Helden cu 82,405 puncte.

în competiția rezervată sprinte
rilor, proba de 500 m a revenit 
patinatorului suedez Thomas Pat
terson — 39,19. iar în proba de 
1 000 m pe primul loc s-a clasat 
coechipierul său, Anders Landelius 
— 1:21.35.

La Madonna di Campiglio a 
început un concurs la startul că
ruia sînt prezenți sportivi si spor
tive din 13 țări. Proba feminină 
de 500 m a fost cîștigată de so
vietica Vera Kraskova — 42,23. iar 
în cursa de 1 500 m, victoria a 
revenit Sylviei Burka 
cronometrată cu timpul de 2:17,45. 
în competiția masculină, vest-ger- 
manul Hans Lichtenstern a cîști
gat proba de 500 m cu 40,42, iar 
francezul Emanuel Michon a ter
minat învingător în proba de 
1 000 m cu 1:21,75.

Si _ _____ ___ _

(Canada),

Proba de coborîre de la Kitz- 
biihel (Austria) a revenit lui 
Franz Klammer (Austria). El a 
fost urmat în clasament’ de Rene 
Berthod (Elveția) și de Bernhard 
Russi (Elveția). După desfășura
rea acestei probe, în clasamentul 
„Cupei Mondiale" pe primul loc 
se află Franz Klammer cu 100 p, 
urmat de Klaus Heidegger cu 90 p 
și Ingmar Stenmark cu 79 p.

Campionul olimpic Piero Gros 
a terminat învingător în proba de 
slalom desfășurată în stațiunea 
austriacă Altaussee. El a fost ur
mat de austriacul Manfred Brun
ner și de italianul Fausto Rădici.

Concursul de la Les Deux Alpes 
s-a încheiat cu o probă feminină . 
de slalom uriaș cîștigată de schioa- 
ra austriacă Regina Sackl. Au ur
mat-o Patricia Emonet (Franța) și 
Ingrid Eberle (Austria)'

La Saint Moritz proba feminină 
de slalom uriaș a fost cîștigată de 
austriaca Sonia Braunstaetter. Pe 
locul al doilea — canadiana Moira 
Cargili, urmată de Sarah Provera 
(Italia). Proba masculină de sla
lom uriaș s-a încheiat cu succesul 
elvețianului Sergio Staller.

BIATLONUL DE LA INZELL

Concursul internațional de bia- 
tlon de la Inzell a programat cursa 
individuală de 20 km în care vic-

ZAPADA
toria a revenit schiorului finlan
dez Heikki Ikola, cu timpul de 
1 h 15:01,4 (3 min. penalizare). Pe 
locul secund — campionul olimpic 
Nikolai Kruglov (U.R.S.S.) — 1 h 
15:08,4 (3), urmat de compatriotul 
său Aleksandr Tihonov — 1 h 
15:21,1 (5) și norvegianul Sven 
Hengen — 1 h 15:22,0 (3).

întreceri pe marile
TRAMBULINE

Pe trambulina de Ia Sapporo 
s-a disputat un concurs în care 
victoria a revenit elvețianului Wal
ter Steiner cu 265 p. 
sale au măsurat 113 și, 
111 m.

Concursul de sărituri
pe trambulina de la ___ „_
(R.F. Germania) s-a încheiat cu 
victoria elvețianului Ernst von 
Grueningen, care a totalizat 243,8 
(sărituri de 81.5 m și 84,5). Pe 
locurile următoare. iugoslavul 
Bogdan Norici — 224,3 p si ame
ricanul Jim Denney — 220,9 p.

Săriturile 
respectiv,

desfășurat 
Willingen

MARATONUL PE SCHIURI
DE LA BOLZANO

MILANO (Agerpres). — Aproa
pe 2 000 de concurenți au partici
pat la maratonul pe schiuri dispu
tat în jurul localității italiene 
Bolzano. Victoria a revenit vest- 
germanului Klaus Gehrke, care a 
parcurs distanța de peste 40 km 
dintre San Candido și Anterselva 
în 3 h 16:19,0. El a fost urmat în 
clasament de italianul Sergio An- 
toniaconi cu 3 h 18:39,0. La femi
nin, primul loc a revenit sportivei 
vest-germane Catherine Glasl cu 
4 h 04:30,0.

17—23 TENIS

19—23 SCHI

18—23

20 SCHI

19-20 BASCHET
19—21 SCHI

20— 23 TENIS
21— 23 SCHI

22—23 PATINAJ 
VITEZA

17—18 SCHI

X

22—29 AUTO
23

Țerbea (Steaua) va învinge rezistența la fileu a voleibaliștilor de la 
Plomien Sosnowiec

ATLETISM • In concursul „Indoor" 
de Ia College Park (Maryland), a- 
mericanul James Barrineau a cîști
gat proba de săritură în înălțime, 
cu 2,21 m, reușind să-1 întreacă pe 
recordmanul mondial Dwight Sto
nes (S.U.A.), pe locul secund cu 
2,19 m. Atleta Lorna Forde (Barba
dos) a realizat cea mal bună per
formanță mondială pe teren acoperit 
la 440 y, cu timpul de 53,8. Alte re
zultate, la masculin: 60 y — L. Shipp 
7,1; 880 y — M. Belger 1:49,1; 1 milă 
— E. Coghlan 4:02,8; 60 y — S. Rid
dick 6,0; prăjină — M. Tully 5,84 m; 
2 mile — N. Rose 8:29,7; la feminin: 
înălțime — Jony Huntley 1,88 m; 1 
milă — Francie Laurleu 4:34,7. •
In cadrul unor concursuri atletice 
care au avut loc la Melbourne au 
fost descoperite noi talente. în cursa 
de 200 m, Paul Narracott (16 ani) a 
realizat 20,6. Guy Barrett, a obținut 
victoria la 5 000 m — 13:38,0 și la
10 ooo m 28:09,8. • Maratonistul englez 
Ian Thompson, care nu a participat la 
J.O. de la Montreal, a anunțat că 
și-a reluat antrenamentele. Thomp
son (27 ani) a declarat că va lua 
startul în acest an la trei maratoa- 
ne I

plon mondial la cat. superușoară, 
Invingînd prin K.o. tehnic, în repri
za a 15-a, pe pugilistul american 
Monroe Brooks.

CICLISM • Willy Lienhard (Elve
ția) a cîștigat clclocrosul de la 
Solbiata Olona (Italia), parcurgînd

BOX • Thailandezul Saensak Mu- 
angsurin și-a păstrat titlul de cam-

AGENDA SAPTAMINII
slalom, combinată

1

In „Cupa mondiala", coborîre,
(f), la Schruns (Austria)
Turneu pentru „Marele Premiu 
more (S.U.A.)
Turneul celor 3 trambuline, ______
Lauscha și Oberhof (R.D. Germano)
,,Memorialul Bezrukov", probe de fond, la Sliac 
Nove Mesto (Cehoslovacia)
Meciuri în cupele europene (m,f)
In „Cupa Europei", coborî r o și slalom (f), la Lenk 
șl Grindelwa'ld (Elveția)
In „Cupa mondială", slalom uriaș (f), Ia Arosa 
(Elveția)
Meciuri în „Cupa Europei1
In „Cupa mondială", probe de 
sus (Elveția) 
Campionatele europene (m), ta

F.I.L.T.", la Balti-

la Schmiedefeld,

(indoor) pe echipe 
fond, la Le Bras-

Larvlk (Norvegia)

In „Cupa mondială", coborîre,
(m), la Wengen (Elveția)
In „Cupa Europei", coborîre șl slalom (m), la San 
Sicario (Italia)
Raliul Monte Caria
Marele Premiu al Braziliei (f.1), Ia Interlaces

slalom, combinata

— 5 goluri. Intr-un alt joc, selec
ționata R.D. Germane a învins cu 
14—9 (7—4) echipa Norvegiei.

ȘAH • A început tradiționalul 
festival Internațional șahist, care se 
desfășoară în localitatea olandeză 
Wijk aan Zee. în runda inaugurală,

TELEX • TELEX

24,80 km în lh 04. La 20 sec. au so
sit coechipierul său Peter Frisch- 
necht, italianul Franco Bitossi și 
belgianul Eric de Vlaemlnck.

HANDBAL • In prima zi a tur
neului feminin de la Oslo, repre
zentativa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 20—13 (9—5) formația 
U.R.S.S. Cea mai eficace jucătoare 
de pe teren a fost handbalista 
Iugoslavă Zorica Pavicevici, care a 
înscris 7 goluri. Din echipa sovieti
că s-a evidențiat Tatiana Makareț

Boehm 
Barczay 
(Olanda)
Marele maestru Islandez 
son, cîștigătorul ediției de anul tre
cut, a remizat cu compatriotul său 
Sigurjonsson, rezultat consemnat șl 
în partidele Gheller (U.R.S.S.) — 
Timman (Olanda) și Miles (Anglia)
— Llgterink (Olanda). în runda a 
doua, Gheller a cîștigat la Llgterink, 
iar Kavalek l-a învins pe Nikolac. 
Remize Boehm — Olafsson, Kurajița
— Sigurjonsson, Timman — Soson- 
ko. In clasament conduc, la egali-

(Olanda) l-a învins pe 
(Ungaria), iar Sosonko 

pe Nikolac (Iugoslavia). 
■ - - F. Olafs-

Ieri, în 
clasicului 
țiuni la 
două partide: Țara Galilor — 
Irlanda (25—9) și Anglia — Sco
ția (26—6). Principala întîlnire a 
fost aceea de la Cardiff, unde a 
evoluat cîștigătorul ultimelor 
două ediții, XV-le Țării Galilor.

Echipa Țării Galilor, jucînd pe 
stadionul Arms Park, în fața a 
aproximativ 60 000 de spectatori, 
a demarat greu, precum un mo
tor care a iernat timp îndelun
gat. Dar cînd și-a dat drumul, 
mersul său rotunjindu-se (mai 
ales în ultimele 20 de minute), 
formația gazdă a devenit irezis
tibilă. Și galezii, deși, din min. 
38 jucau în 14 oameni — Jeff 
Will (nr. 5) fiind eliminat pen
tru o brutalitate — au marcat 
în final, în serie, 3 încercări în 
stilul lor caracteristic, adică 
spectaculos. Meciul, condus de 
Norman Sanson (Scoția), l-au în
ceput — 
dezii care 
ori la rînd 
min. 35 și 
pedeapsă) 
nu găseau 
au condus

cadrul primei etape a
Turneu al celor 5 na- 

rugby, s-au disputat

surprinzător — irlan- 
au punctat de două 
prin Mike Gibbson 
39 (din lovituri de 

și, deoarece gazdele 
arme eficace în atac, 

la pauză cu 6—0,

fără însă a arăta, totuși, lucruri 
deosebite mai ales în ofensivă. 
La. reluare galezii egalează prin 
Phil Bennet, care la rîndu-i 
transformă 2 l.p. : 6—6. O ul
timă dată irlandezii
59) reiau conducerea : 6—9 prin 
același Mike Gibbson (l,p.), pen
tru ca, apoi, gazdele să se dez
lănțuie și să termine partida 
printr-un adevărat festival. Au 
mai înscris Gerald Davies (min.
60) , I. Williams (min. 76), Bursh 
(min. 79), toți cîte o încercare, 
Fenwick (min. 78), un „drop" ; 
ultimele două încercări au fost 
transformate de Bennet. Și ast
fel XV-le Țării Galilor cîștigă 
cu 25—9 (0—6).

A doua partidă a zilei a avut 
Ioc pe stadionul Twickenham 
din Londra și echipa Angliei, 
dornică de a părăsi ultimul loc 
pe care s-a clasat cu regulari
tate în ultimii patru ani, a ob
ținut o categorică și meritată 
victorie asupra reprezentativei 
Scoției cu scorul de 26—6 (13—6). 
Din echipa engleză o frumoasă 
impresie au produs Mike Sle- 
men, Malcom Young, Charles 
Kent și Roger Uttley, autori ai 
unor spectaculoase încercări.

(min.

TURNEE DE ȘAH
rago (Ungaria), Milan Vukcevici 
(S.U.A.) și Arne Zwaig (Norve
gia) cîte 6>/2 p. în ultima rundă, 
Romanișin l-a învins pe Damia- 
novici, Tarjan a cîștigat la Webb, 
iar Farago a remizat cu Kagan.

HASTINGS

LONDRA, 16 (Agerpres). — 
Cea de-a 55-a ediție a turneului 
internațional de șah de la Has
tings s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru sovietic Oleg 
Romanișin, în vîrstă de 25 de 
ani, care a totalizat lli/2 p. din 
15 posibile, realizing ’ tel măi 
bun procentaj din istoria acestui 
turneu. Pe locurile 
Simon Kagan (Israel) 
mes Tarjan (S.U.A.) 9 
Adorjan (Ungaria) 
Smîslov (U.R.S.S.) cîte 8 p., Tony 
Miles (Anglia) 7‘/2 p., Mate Da- 
mianovici (Iugoslavia), Ivan Fa-

următoare, 
9l/2 p., Ja- 
p., Andras 
și Vasili

BELGRAD

BELGRAD, 16 (Agerpres). — In 
turneul de șah de la Belgrad, 
după șapte runde conduce marele 
maestru bulgar Tringov eu 4V- D, 
urmat de Vadasz, Marianovici. Si- 
mici 4p (1), Jansa 3‘/z p (1), Vic
tor Ciocâltea 3*/2 p. Rezultate din 
runda a 7-a : Janosevici — Trin
gov 0—1 ; Ciocâltea — Jansa 
'/z—*/2 ; Simici — Pidevski 1—0 ; 
Marianovici — Vadasz */s—‘/s.

mare 
singur 
dintre

Norwich 
Leicester — Sunderland 
Liverpool — Bromwich 

Co-

F.C. Liverpool 24 14 5 5 40-2133
Ipswich 21 13 6 2 41-19 32
Manchester City 21 9 10 2 28-16 28

R.F. GERMANIA : LIDERUL INVINS

Whymark (nr. 10) unul dintre cei mai buni atacanți ai echipei Ipswich 
intr-o acțiune din meciul cu Newcastle United (ciștigat de prima echipă 

cu 5—4). Fază din campionatul Angliei.

CAMPIONATE •
ITALIA : CESENA CIȘTIGA 

LA FOGGIA I

CAMPIONATE

victoria lui Ipswich (2—0) 
Everton, aflată acum pe locul 
2, dar cu trei jocuri mai puțin dis
putate decît F.C. Liverpool. Alte 
rezultate: Arsenal
1-0;
2-0;
1—1, Manchester United — i 
ventry 2—0 ; Middlesborough 
Derby County 2—0.

Primele clasate :

tate, Gheller, Sosonko și Kurajița — 
l‘/2 puncte. Cîteva rezultate înregis
trate în grupa maeștrilor internați
onali : Kupreicik (U.R.S.S.) — Chris
tiansen (S.U.A.) 1—0; Krnici (Iugo
slavia) — Van der Sterren (Olanda) 
1—0; Popov (Bulgaria) — Hartoch 
(Olanda) Vz—Vz. • Campionatul Cu
bei, desfășurat în orașul Pinar del 
Rio, a fost cîștigat de marele maes
tru Guillermo Garcia cu 14*/2 puncte 
(din 20 posibile). Pe locul doi, la 
*/2 p, s-a clasat Guillermo Estevens.

TENIS • Ploile torențiale au a- 
mînat încheierea turneului de la A- 
delaida. în „sferturi" s-au înregistrat 
rezultatele: Pasarell
6— 3, 6—2; Teacher
7— 6; Alexander —
6—3; Amaya 
6—3. • Semifinale
(Noua Zeelandă): V. 
Lewis 7—5, 4—6, 7—6, 
kinson — C. Lewis 
6—2.

BOLOGNA, 16 (prin telex). în 
etapa a 13-a Cesena (ultima cla
sată) a dispus în deplasare de 
Foggia iar pe primul loc a tre
cut Juventus, grație victoriei re- ■ 
purtate asupra lui Inter. Fostul 
lider, Torino, a pierdut un punct 
la Milano. Iată rezultatele și au
torii golurilor : Perugia — Samp- 
doria 0—0 ; Milan — Torino 
0—0 ; Bologna — Napoli 0—1 
(Savoldi); Fiorentina — Roma 
1—1 (oaspeții au deschis scorul 
prin Musiello.apoi Rodeelli a 
egalat); Foggia — Cesena 0—2 
(De Ponti 2); Genoa — Catan-

zaro 2—0 (Pruzzo, Arcoleo); 
Juve — Inter 2—0 (Boninsegna 
2); Lazio — Verona 1—1 (Viola, 
respectiv Zigoni).
Primele clasate :

Juventus
Torino
Inter 
Napoli 
în clasamentul 

conduce Pruzzo (Genoa) cu 
goluri.

1.
2.
3.
4.

13 1111 20- 7 23
13
13
13

94024- 6 22 
6 4 3 18-1116 
6 4 3 22-16 16 
golgeterilor

11

ANGLIA : O NOUA VICTORIE 
A LUI IPSWICH

6- 7,
7— 6,
6—1,
6—7,

Stewart
■ Stockton 
Gehring 

Dibley 6—3, 
la Auckland 
Amrltraj — R. 
5—7, 6—1; Wil- 
4-6, 7—6, 6—4,

• La Amster-TENIS DE MASA _ 
dam, în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei Cupelor" 
pa T.C. Sofia a învins cu scorul de 
5—3 formația locală „Tempo" șl s-a 
calificat pentru semifinalele compe
tiției.

(feminin), echi-

Selecționata U.R.S.S. a susținut 
un meci de verificare cu echipa 
de juniori a Italiei, meci dispu
tat în orașul Pistoia, în fața a 
6 000 de spectatori și 
scorul de 8—1 (3—0) 
jucătorilor sovietici. 
Blohin (3), Kipiani 
Minaev, Oniscenko, 
Pivotto.

încheiat cu 
în favoarea 
Au marcat 
(2), Buriak, 

respectiv

Datorită timpului nefavorabil, 
în ultima lună nu s-a putut des
fășura nici o etapă completă, de 
aceea, numărul de jocuri susți
nute diferă de la echipă la e- 
chipă. Sîmbătă cinci partide au 
fost amînate și s-au desfășurat 
doar șase, dintre care remarcăm

Campionatul vest-german a 
fost reluat sîmbătă cu etapa a 
18-a. In ciuda timpului nefavo
rabil (ploaie, zăpadă) numărul 
spectatorilor a fost mai 
decît cel scontat. Un 
meci a fost amînat, cel 
Eintracht Frankfurt pe Main și 
Eintracht Braunschweig, terenul 
gazdelor fiind acoperit cu un 
strat de zăpadă gros de 20 cm. 
Liderul campionatului, Borussia 
Monchengladbach,. a fost învins 
la Duisburg cu 3—2, dar conti
nuă să conducă în clasament. 
Monchengladbach a deschis sco
rul prin Bonhof, apoi gazdele au 
marcat de 3 ori prin Worm, 
Brockmann și Biissers, iar în ul
timele minute Simonssen a re
dus din scor. Cu toate că a do
minat copios, Fortuna Diissel- 
dorf nu a putut învinge pe Ba
yern Mtinchen, care a prezentat 
multe rezerve, dar Gerd Miiller, 
prezent, nu a ajuns în poziție 
de șut în rarele contraatacuri 
ale formației sale. Raportul de 
cornere : 18—0 pentru Fortuna ! 
Alte rezultate : Borussia Dort
mund — Hamburger S.V. 4—4 ; 
Werder Bremen — Schalke 04 
1—1 ; Kaiserslautern — F. C.
Koln 4—2.

Primele clasate :
1. B. Monch.
2. Bayern Munchen
3. Eintr. Braun.

ÎN PRELIMINARIILE C.M

18 12 3 3 39-19 27
18 9 54 50-3723
17 8 7 229-20 23

ZURICH (Agerpres). Meciul Camerun — R. P. Congo din 
preliminariile C.M., disputat la 31 octombrie 1976 și întrerupt în 
min. 82 în urma unor incidente (echipa congoleză conducea cu 2—1), 
este considerat pierdut pentru Camerun cu scorul de 2—0, s-a anun
țat de la secretariatul F.I.F.A. din Zurich. Astfel, echipa Republicii 
Populare Congo este calificată în turul următor și va întîlni for
mația Coastei de Fildeș.


