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24 IANUARIE. ZIUA UNIRII

Lotul de fotbal a 
evoluat la Oradea : 
1—1 cu F.C. Bihor

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA1

îndemn înflăcărat
LA ACTE PILDUITOARE

ANUL XXXIII

DE PATRIOTISM in derbyul Diviziei

U" TIMIȘOARA -1. E. F. S. 15-11
CLASAMENTUL

M.

în prima etapă a returului Diviziei A de volei

Steaua a pierdut meciul, pc teren propriu, cu Explorări!
\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

1.
2.
3.

trecerea care începe la 3 apri
lie, în aer liber.

Iată acum cîteva succinte re
latări de la desfășurarea parti
delor etapei a XXII-a.

8—11
n-a

lăsînd impresia că va ob- 
victoria în

la finele 
că 
mai 
este

® Campioanele joacă joi la Belgrad, în C.C.E
3 aprilie, în aer liber

handbal feminin

„U” TIMIȘOARA 
,,U“ București 
I.E.F.S.

4. Confecția
5. Rapid
6. Progresul
7. Mureșul Tg.
8. „U" Cluj-Nap.
9. Constr. Timiș.

10. „U" lași
11. Voința Odorhei
12. Textila Buhuși

Dispută* la fileu între P. Ionescu (Steaua) și Ad. Arbuzov (Explorări), 
urmărită cu atenție de steliștii Terbea și Cr. Ion, în stingă imaginii 

Foto : Dragoș NEAGU
a timișorencelor, n-a mai. . . . . ._ Jn

a

a 
cîștigat „Cupa Fe
derației" la biatlon
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Idee generoasă, prezentă ca o sămînță roditoare pe solul de 
secole însetat de libertate și independență, făurirea unită
ții naționale devenise, prin Revoluția română de la 1848, 
un deziderat general al maselor care au ridicat steagul luptei 

pentru împlinirea marelui vis de unire. Și ceea ce a fost doar un 
fulger de izbîndă cu un sfert de mileniu înainte, în sublimul act al 
lui Mihai Viteazul, ceea ce a constituit țelul luptei marelui isto
ric și revoluționar pașoptist, Nicolae Bălcescu — cel care n-a mai 
apucat să vadă înfăptuită unitatea națională - a devenit în 1859 
o realitate viabilă.

Rezultat, deci, al unui proces istoric legic, actul de Ia 24 ia
nuarie 1859, care a consfințit Unirea Principatelor Române, a fost 
totodată premisa cuceririi independenței, a făuririi statului român 
unitar. Destinul țărilor române, așezate la o răspîntie geografică 
și a intereselor politice din frămîntatul continent european al se
colului trecut, a fost determinat în cele din urmă de acel „spirit 
revoluționar" care anima - cum avea să noteze și Marx — și po
porul român în acei ani de cumpănă istorică. Și răspunzînd cu en
tuziasm cerințelor obiective și subiective ale epocii, punîndu-se în 
slujba unității și neatîrnării, forțele politice cele mai înaintate din 
Moldova, Jara Românească și Transilvania au acționat cu hotărî- 
re, luciditate și diplomație pentru făurirea unui destin istoric liber, 
de sine-stătâtor. Convinse fiind că - așa cum sublinia unul din 
făuritorii actului Unirii, marele bărbat de stat Mihail Kogălniceanu 
- „Nația este o creație a lumii moderne ; nația s-a făcut și se 
face numai acolo unde este unitate... Numai respingerea deosebi
rilor va aduce intre noi armonie, numai armonia va da nației 
noastre puteri și numai puteri largi vor aduce intre noi adevărata 
unire națională ;... armonia este însă numai acolo unde este drep
tate, unde este egalitate".

Și acum, din perspectiva unui secol care a trecut de la obține
rea independenței de stat a României, cînd poporul român, liber 
și stăpin pe destinele sale, pe toate bogățiile materiale și spiri
tuale ale unei țări aflate în plin proces de edificare a celei mai 
înalte civilizații umane, socialismul și comunismul, sărbătorește a- 
cest centenar glorios, actul unirii apare în întreaga sa semnifica
ție istorică.

Tineretul României socialiste - componentă dinamică a națiu
nii noastre — își însumează conștiinței sale aceste file de istorie, 
ca un îndemn mereu viu la acte pilduitoare de fierbinte patriotism. 
Iar cei care își măsoară forțele și în disputele aprige de pe tere
nurile de sport și, mai ales, cei care sînt chemați să reprezinte 
tricolorul patriei în întreceri internaționale, își fac o datorie de o- 
noare din a dovedi talentul și capacitatea noilor generații din pa
tria noastră.

Cinstind marile aniversări din acest an și prin competiții de am
ploare națională, sportivii din întreaga țară au celebrat și în a- 
ceste zile actul de la 24 ianuarie 1859. Tradiționalele întreceri do
tate cu „Cupa Unirii", participarea la manifestările cultural-artis- 
tice și sportive dedicate acestui eveniment, sînt o modestă — dar 
grăitoare — dovadă a încadrării detașamentelor de sportivi în am
pla cinstire populară a înaintașilor, a marilor momente din istoria 
patriei.

NUMEROASE ACȚIUNI

gistrate 
Pe locul 
sectorul

Iată, de altfel, cîteva impresii 
de spectator de la acestea :

tenis de masă, handbal :

Start, urmărit cu interes, într-o finală desfășurată pe Patinoarul Floreasca. Concurentele : fetițe de 7 8 ani 
Foto : N. DRAGOȘ

ÎNTRECERILE DIN CAPITALĂ

ff

9 întrecerea se reia la

BRAȘOV, 23 (prin telefon). 
Simbătă, în tribuna Sălii sportu
rilor au luat loc 3 000 de spec
tatori pentru a asista la parti
dele ultimei etape a turului II 
al campionatului feminin de 
handbal, Divizia A. în pofida 
oboselii care a marcat toate cele 
12 formații divizionare (au dis
putat 11 partide în 27 de zile !), 
meciurile au fost frumoase, 
unele de bun nivel tehnic. S-a 
detașat, desigur, derbyul Uni
versitatea Timișoara — I.E.F.S., 
net superior ca valoare tehnică 
și ca spectacol.

Se poate spune, 
cestui tur indoor 
s-au complicat și 
clasament. Dacă
clar că Textila Buhuși 
Odorhei vor retrograda, 
schimb nu se poate avansa nici 
un pronostic asupra campioanei. 
Trei echipe — Universitatea 
Timișoara, Universitatea Bucu
rești și I.E.F.S. (deci, trei 
formații studențești !) — vor
lupta în turul III cu șanse e- 
gale pentru cucerirea titlului. Se 
amină astfel decizia pentru în-

a- 
lucrurile 

mult în 
aproape 

și Voința 
în

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.E.F.S. 15—11. Două au 
fost momentele importante ale 
acestei partide : cel al desprin
derii campioanei (în min. 17 sco
rul era egal 4—4, pentru ca în 
următoarele două minute Uni
versitatea Timișoara să realizeze 
două puncte avans) și cel din 
minutul 36, care poate fi denu
mit „momentul psihologic", cînd 
— venind din urmă (de la 
pînă la 10—11) — I.E.F.S.
putut egala deoarece Boși a ra
tat o aruncare de la 7 m.

Timișorencele au avut capaci
tatea de a se regăsi după înfrîn- 
gerea suferită vineri în fața e- 
chipei Rapid. Și cînd formația 
lui Constantin Lache joacă bine 
este foarte dificil s-o întreacă ci
neva (în campionatul nostru, fi
rește). Apărarea campioanei a 
fost foarte mobilă, a recuperat 
multe mingi, a făcut un zid im
penetrabil (Lăcustă, de pildă, n-a

REZULTA-TE TEHNICE (Etapa a XXII-a)

22 17 2 3 350-251 36
22 17 2 3 373-290 36
22 15 2 5 292-251 32
22 14 1 7 299-280 29
22 11 4 7 315-286 26
22 9 5 8 293-264 23
22 8 3 11 323-345 19
22 8 3 11 324-347 19
22 6 4 12 282-313 16
22 7 1 14 315-347 15
22 2 4 16 247-330 8
22 1 3 18 238-347 5

acest paravan

Constructorul Timișoara 
Mureșul Tg. Mureș 
Progresul București 
Universitatea Timișoara 
Universitatea București 
Voința Odorhei

Univ. Cluj-Napoca 
Rapid București 
Textila Buhuși 
I.E.F.S. București 
Universitatea lași 
Confecția București

16-16 
16-22 
16- 8 
15-11
23-11
12-22

( ?- 9) 
( 8-10) 
( 6- 4) 
( 9- 6) 
(13- 5) 
( 7-14)

putut trece de
înalt și prompt) ,a jucat mai 
ordonat în atac, îndeosebi atunci 
cînd coordonator a fost Niculina 
Sasu. Partenera de joc, I.E.F.S., 
ușor marcată de „cartea de vi
zită" 
avut aplombul de altă dată 
apărare, iar Viorica Ionică 
primit cîteva goluri parabile.

Universitatea Timișoara a me
ritat din plin această victorie. 
Sperăm că ea va însemna un 
stimulent pentru meciurile din 
„sferturile" C.C.E. cu Radnicki 
Beograd (primul are loc joi, în 
capitala Iugoslaviei, iar cel de 
al doilea la 10 februarie la Ti
mișoara).

Au marcat: Cojocari» 4, Luțaș 
4, Sasu 3, Stoicovici 2 și Petro- 
vici 2 — pentru Universitatea, 
Boși 5, Radu 2, Hobincu 2, Io- 
nescu 1 șî Lăcustă 1 — pentru 
I.E.F.S.

Au condus foarte bine C. Că- 
pățînă și R. Iamandi (Buzău).

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, ENTUZIAST OMAGIU SPORTIV

COMPETIȚII DE MASA DEDICATE „ZILEI UNIRII"

Ca pretutindeni în întreaga țară. 
Ieri, tineretul sportiv al Capitalei a 
participat cu entuziasm la nu
meroase competiții omagiale orga
nizate de către Consiliul munici
pal București pentru educație fi
zică și sport, în colaborare cu cei
lalți factori cu atribuții.

Asemenea întreceri au avut loc 
în toate sectoarele din București, 
reunind mii de concurenți în di
ferite competiții dotate cu „Cupa 
Unirii". Dintre acestea, amintim 
manifestările sportive de masă din 
sectorul 1 : popice, tir, șah ; sec
torul 2 : handbal; sectorul 3 : șah, 
tenis de masă, sanie ; sectorul 4 : 
tenis de masă ; sectorul 5 : patinaj, " .. ....
sectorul 6 : șah, tenis de masă, vo
lei ; sectorul 7 : tenis de masă, 
șah, săniuș ; sectorul 8 : baschet, 
fotbal, tenis de masă, înot, care au 
inclus în programe atractive, în
treceri de masă viu disputate.

în prim planul acestor com
petiții o magiale s-a situat însă 
„Cupa Unirii" desfășurată cu par
ticiparea tinerilor sportivi din toate 
sectoarele Capitalei la disciplinele 
tir, înot, patinaj și șah.

• PATINOARUL FLOREASCA. 
Matinali, circa 200 de copii au fost 
prezenți la întrecerile de viteză 
organizate pe gheața patinoarului. 
Concurenții — începînd cu copii 
de 5 ani și terminînd cu tineri 
de 18 — au oferit celor prezenți 
curse interesante, dovedind că au 
îndrăgit patinajul, că îi cunosc 
din ce în ce mai bine secretele. 
Printre cîștigători : D. Mihăilescu 
(Șc. gen. 19), Catrina Tăutu (Șc. 
gen. 82), Șt. Nițescu (Șc. gen. 3), 
Carmen Ionescu (Șc. gen. 195), 
Ana Folmer (Șc. gen. 3), G. Popa 
(Șc. gen. 11).

• POLIGONUL TINERETULUI.
Pe aleile Stadionului tineretului, 

înveșmîntat neobișnuit în alb. au 
trecut ieri dimineață aproape 200 
de pionieri și elevi din toate sec
toarele Capitalei îndreptîndu-se 
spre poligonul de tir. Fiecare 
concurent a tras cîte 10 focuri cu 
armă de tir sportiv în poziția 
culcat-rezemat și rezultatele înre- 

au fost, în general, bune.
I s-au situat pionierii din 
4 (categoria 11—14 ani)

și cei din sectorul 1 (categoria 
14—18 ani). La individual, în or
dinea categoriilor amintite, primii 
s-au clasat Marian Voicu și... sora 
sa Virginia Voicu — ambii de la 
Șc. gen. 199, Bogdan Stancu și 
Doina Costin — ambii de la Școala 
sanitară.

• BAZINUL FLOP.EASCA și 
BAZINUL ȘCOLII GENERALE 
NR. 3. întreceri frumoase, pe dis
tanța de 25 m și 33 m (liber și 
bras) la care au participat circa 
150 pionieri și elevi.

• SALA INSTITUTULUI POLI
TEHNIC. Aici s-a desfășurat un 
reușit simultan de șah — la 300 
de mese — cu concursul unor spor
tivi fruntași (D. Drimer, O. Puș- 
casu, P. Seimeanu, E. Nacht, D. 
Bondoc, St. Parik, S. Dăneț ș.a.). 
Din rîndul pionierilor, elevilor și 
studenților, care au fost adversarii 
celor amintiți, s-au remarcat V. 
Navrea (Lie. Gh. Lazăr), M. Ruse 
(Șc. gen. 57), E. Pelengică (Lie. M. 
Basarab), M. Sincă (Șc. gen. 23), 
M. Lazăr (Șc. gen. 174). în total 
s-au înregistrat 12 victorii și 24 de 
—mize.

ÎN TARĂ

fu, Simona Nunweiller (Progresul) 
— Dorina Brăștin (U.T.A). Came
lia Chiriac 6—4, 6—4. (Gh. BRIO- 
TĂ — coresp.)

BRĂILA. Peste 800 de elevi de 
la Școala generală nr. 18, precum 
și colegi ai lor de la școlile gene
rale 1, 17, 20, 23 și altele au fost 
prezenți la startul competițiilor 
de șah și tenis de masă care au 
avut loc în municipiul Brăila. De 
asemenea, au fost organizate com- 
fietiții în localitățile Baldovinești, 
nsurăței, Măxineni și altele. (Tr. 

ENACHE — coresp.)

HUNEDOARA. Cîștigătorii pro
belor de simplu (juniori) : 17—18 
ani : T. Vlad („Poli" Cluj-Napoca) 
— S. Zaharia (Dinamo București) 
6—4, 1—6, 6—1 ; 15—16 ani : FI. 
Buzea (Dinamo Brașov) — B. To
ma (Șc. sp. 2 Constanța) 6—2, 
6—3;fete, 17—18 ani : Gabriela 
Dinu (Dinamo București) — Lu- 
nela Orășeanu (Progresul) 3—6, 
6—4, 6—4 ; 15—16 ani : Gabriela
Szoko — Marilena Totoran (am
bele Dinamo București) 6—1, 5—6, 
6—4. (Ioan VLAD — coresp.)

PETROȘANI. în această locali
tate de pe Valea Jiului a avut loc 
o interesantă întrecere de popice, 
dotată cu „Cupa Unirii", la care 
au fost prezenți tineri din mai 
multe localități învecinate. în ace
lași timp, pe „Dealul Paiului" din 
vecinătatea municipiului Deva a 
avut loc un concurs de săniuțe.

TG. JIU. în asociațiile sportive, 
în liceele și școlile generale din 
județul Gorj au fost inițiate com
petiții la șah, tenis de masă și 
popice dotate cu „Cupa Unirii". 
Au luat parte peste 3 000 de tineri 
și tinere, cea mai numeroasă par
ticipare înregistrîndu-se la Tg. 
Jiu, Țicleni, Motru și Rovinari.

Simbătă și duminică, în multe 
localități din țară au continuat să 
se desfășoare competiții de masă 
și de performanță dotate cu „Cu
pa Unirii". Iată cîteva relatări pri
mite de la corespondenții noștri ;

FOCȘANI. Orașul de pe Milcov 
a găzduit numeroase manifestări, 
la startul cărora au fost prezenți 
elevi din școli generale, școli 
profesionale și licee, precum și ti
neri din instituții și întreprinderi, 
în municipiu, la „Crosul Unirii", 
la întrecerile de tenis de masă 
organizate de liceul „Unirea", 
precum și la competițiile de volei, 
șah și popice au concurat peste 
500 de tineri. Manifestări spor
tive cu amplă participare au avut 
loc și în localitățile rurale Gu-

geștl, Mircești, Golești, Nâruja etc. 
(V. MANOLIU — coresp.)

IAȘI. Peste 2000 de tineri și ti
nere din asociații sportive mun
citorești și ale elevilor din muni
cipiul Iași au luat parte la între
cerile ce le-au fost rezervate cu 
prilejul aniversării zilei de 24 
Ianuarie. Pe dealul Bîrnovei s-au 
organizat concursuri de schi și să
niuțe ; la patinoarele naturale de 
la ștrandul municipal de la „Vo
ința" au avut loc întreceri de pa
tinaj ; gale de box între sportivi 
de la Nicolina, Voința și Școala 
sportivă „Unirea" au fost organi
zate în sala clubului C.F.R. (D. 
DIACONESCU — coresp.)

ORADEA. în organizarea 
C.J.E.F.S. și a Consiliului județean

mai 
care 
Vre- 

ca la 
să

al sindicatelor au avut loc 
multe manifestări sportive, la 
au luat parte ’mii de tineri, 
mea favorabilă a permis 
startul concursurilor atletice
fie prezenți peste 7 000 de tineri 
din municipiul Oradea, precum și 
din Salonta, Marghita, Oraș Dr. 
Petru Groza etc. (Ilie GHIȘA — 
coresp.)

SF. GHEORGHE. S-au încheiat 
întrecerile seniorilor din cadrul 
competiției de tenis dotate cu „Cu
pa Unirii". Cîștigătorii finalelor : 
T. Marcu — O. Vilcioiu (ambii Di
namo Brașov) 6—3, 6—3 ; Camelia 
Chiriac (Dinamo Brașov) — Elena 
Trifu (Progresul) 3—6, 6—4, 6—3 ; 
dublu seniori: T. Marcu, O. Vîlcio- 
iu—M. Rusu, M. Mîrza 6—3, 3—6, 
7—5; dublu senioare: Elena Tri-

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 16—16. Au în
scris : Mezei 6, Tanczos 4, Palici 
2, Cișmaș 2, Kimmel 1 și Cojo- 
cărița 1 — pentru Constructorul, 
Cartaș 6, Damian 3, Peța 3, Per- 
șa 2, Filip 1 și Tcaciuc 1 — pen
tru Universitatea. Au arbitrat 
foarte bine P. Cîrligeanu și 
Vîrtopeanu (București).

MUREȘUL TG. MUREȘ 
RAPID 16—22. Meci bun, în care 
Rapid a desfășurat din nou în- 
cîntătorul său joc, cu broderii 
de pase realizate în viteză și o 
apărare harnică, mereu atentă 
și promptă. Rapid încheie acest 
tur de sală cu o productivitate 
deosebită și meritele sînt, de
sigur, în primul rînd ale antre
norului Francisc Spier. Mureșul 
— și ea una dintre formațiile 
care au evoluat foarte bine în

Etapa de debut a returului în 
campionatele primei divizii de vo
lei a fost marcată de cîteva jocuri 
de bun nivel tehnic, spectaculoase, 
precum și de unele surprize. Din 
cele 12 partide programate, 7 s-au 
încheiat cu rezultate favorabile e- 
chipelor aflate în deplasare '. Iată 
amănunte de la prima etapă a 
returului.

MASCULIN
M.

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

LA PITEȘTI,
PRIMUL CLUB

DE LUPTE
DIN TARA

La Pitești, oraș cu o veche 
frumoasă tradiție în sportul lupte
lor, a luat ființă primul club de 
lupte din țară. Noua unitate spor
tivă de atletică grea s-a constituit 
pe lingă întreprinderea de 
turisme din localitate și 
denumirea de Lupte Club 
Pitești.

Președintele L.C. Dacia 
este Ilie Dumitru, iar ca vicepre
ședinți au fost aleși Ion Radules
cu, Alexandru Naum și Florea 
Radu. Antrenor coordonator al clu
bului a fost numit Emil Bălănescu. 
Clubul are o bază materială co
respunzătoare (sala de atletică 
grea a orașului). El are o echipă 
de greoo-romane în campionatul 
diviziei. A, o formație în campio
natul republican de juniori și șase 
centre de pregătire pe lingă uni
tăți școlare. Pentru Început. L.C. 
Dacia Pitești are doar secție de 
grece-romane. (I. FEȚE AN U-co
resp.).

Și

auto- 
poartă
Dacia

Pitești

STEAUA — EXPLORĂRI (2—3). 
Amețiți probabil și de succesele 
din Cupa cupelor, și de faptul că 
în tur obținuseră victoria pe te
renul băimărenilor, voleibaliștii de 
la Steaua au început slab jocul, 
permițînd oaspeților să combine 
spectaculos și să-și adjudece pri
mul set la 4 ! în continuare, însă, 
echipa lui Aurel Drăgan s-a con
centrat mai mult, a fost mai pe 
fază, altemînd atacurile în forță, 
peste blocajul nu prea înalt și 
grupat al băimărenilor, cu combi
nații frumoase la fileu. în apărare, 
blocajul stelist a funcționat fără 
reproș (bine grupat, mobil, agre
siv), iar „linia a doua” a acope
rit: bine suprafața de joc.

în schimb, oaspeții, a căror pre
luare nu a fost prea sigură, au

REZULTATE. Masculin : Steaua — 
Explorări B. Mare 2—3 (—4. 8, 10, 
—12, —13). Constructorul Brăila — 
Dinamo 1—3 (—4, 11, —5, —9), Univ. 
Craiova — C.S.M. Delta Tulcea 1—3 
(—11. —6. 12, —6), Viitorul Bacău — 
Polit Timișoara 3—1 (16, 14, —9, 7), 
Petrolul Ploiești — C.S.U Galati
2— 3 (13, 15. —4. —io, —11). Tractorul
Brașov — Rapid 3—0 (12, 12, 10) ;
Feminin : I.E.F.S. — Penicilina 1—3 
(14, —10, —8, —10). Farul — Univ. 
Timișoara 3—1 (7. 11, —9, 12). Mara- 
tex B Mare — Dinamo 1—3 (14 —3, 
—13, —8). C.S.U. Galați — C.S.M. 
Sibiu 3—0 (9, 2, 9), Ceahlăul P. 
Neamț — Rapid 1—3 (—5, 12. —4. 
—11), știința Bacău — Univ. Craiova
3— 0 (8, 13, 10).

ETAPA VIITOARE : Masculin :
Dlnamo — Steaua, Constructorul — 
Viitorul, Explorări — Petrolul. C.S.U.
— Universitatea. Delta — Tractorul, 
Rapid — Politehnica ; feminin : 
C.S.U. — Farul, C.S.M. — Știința, Univ. 
Craiova — I.E.F.S., Penicilina — 
Ceahlăul. Rapid — Maratex. Dinamo
— Univ. Timișoara.

trecut la acțiuni de atac stereotipe 
care găseau permanent pregătită 
apărarea bucureștenilor. Ca ur
mare, Steaua a cîștigat seturile 2 
și 3, ]“-s-J _
ține, fără probleme, _____  „.
meci. Dar, în setul 4, antrenorul 
AI. Manț introduce în teren pe 
Balaș, care dirijează mai inspirat 
acțiunile ofensive prin pase va
riate, derutante. Și aspectul jocu
lui se schimbă... Steaua luptă, însă 
fără eficacitatea de mai înainte 
și nu poate împiedica egalarea.

Setul decisiv este echilibrat pînă 
la jumătate, după care băimărenii 
se detașează (10—6), sînt ajunși la 
10 și apoi depășiți (12—11 pentru 
militari), dar credința în victorie 
le dă aripi în final, cînd se apără 
mult mai bine decît o făcuseră 
pînă atunci și atacă eficace, cîști- 
gînd o partidă extrem de dispu
tată și de bun nivel tehnic, în 
aplauzele celor aproape 1 000 de 
spectatori. Foarte bine au arbitrat 
Valerian Arhirc din Brașov și 
Radu Farmuș din București, echi
pele : STEAUA : Pop, Chifu, Ma- 
cavei, Ionescu Manole, Țerbea (Bă
diță, Cr. Ion, Duduciuc, Bartha, 
Iuhasz) ; EXPLORĂRI : Malusaris, 
Băgăian, Arbuzov. Enescu, Dragoș, 
Paraschivescu (Bălas, Ghic. Vio
rel. Mihalca). (A. BREBEANU).

UNIVERSITATEA — C.S.M. 
DELTA (1—3). Rezultat surpriză, 
dar după cum s-a desfășurat jocul 
ni se pare just. Craiovenii au evo
luat slab, au preluat și parat de
fectuos în timp ce oaspeții s-au 
dovedit foarte buni la serviciu și 
la blocaj, ei au luptat cu ardoare 
pentru victorie. Cei mai buni : 
Ispas, Alexandrov, Staicu (Delta). 
Arbitri : M. Nicolau și I. Sușelescu, 
ambii din București. 
GUI, coresp.).

(ȘT. GUR-

— DINAMO
spectatori au

CONSTRUCTORUL 
(1—3). Peste 1 500 de 
fost prezenți la această partidă, 
în oare bucureștenii au știut să 
alterneze atacul în forță cu cel 
liftat care le-a asigurat superiori
tatea. Au arbitrat : S. Popescu din

(Continuare în pag. a 2-a)
CLASAMENTE

FEMININMASCULIN
1. Dinamo 1’2 112 0 36- 3 24 1. Penicilina 12 12 0 36- 1 24
2. Explorări 12 10 2 34-13 22 2. Dinamo 12 11 1 33-13 23
3. Steaua 12 9 3 31-14 21 3. I.E.F.S. 12 8 4 28-20 20
4. Tractorul 12 7 5 23-18 19 4. Univ. Craiova 12 7 5 25-17 19
5. Viitorul 12 7 5 25-22 19 5. Rapid 12 7 5 25-18 19
6. Politehnica 12 7 5 23-28 19 6. Farul 12 7 5 24-19 19
7. Constructorul IE 6 6 24-25 18 7. C.S.U. Galați 12 6 6 20-22 18
8. Rapid 12 4 8 20-27 16 8. Univ. Timiș. 12 5 7 18-23 17
9. Universitatea 12 4 8 19-28 16 9. Știința 12 3 9 19-29 15

10. C.S.M. Delta 12 3 9 i4-29 15 10. Maratex 12 3 9 17-29 15
11. C.S.U. Galați 12 2 10 14-32 14 11. Ceahlăul 12 3 9 11-30 15
12. Petrolul 12 1 11 10-34 13 12. C.S.M. 12 0.12 0-36 12

CURSUL DE PERFECȚIONARE, O ACȚIUNE
DE MARE UTILITATE PENTRU TEHNICIENII GIMNASTICII

cu
MARIA SIMIONESCU 

antrenoare federală

Astăzi-dimineață, începe la Sna- 
gov Cursul de perfecționare a an- 
trenoarelor de gimnastică, acțiune 
organizată de federația de specia
litate, in colaborare cu Secția de 
pregătire și perfecționare a cadre
lor din C.N.E.F.S. și cu sprijinul 
Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului. Despre importanța și 
semnificațiile acestui curs (24—29 
ianuarie) am avut o discuție cu 
MARIA SIMIONESCU, antrenoare 
federală, vicepreședintă a Comisiei 
tehnice feminine din cadrul Fede
rației Internaționale de Gimnastică.

— în tradiția federației noastre

aste înscris — ne spune inter
locutoarea — ca la fiecare început 
de ciclu olimpic să organizăm a- 
semenea cursuri, cu cadrele de bază 
ale gimnasticii noastre, cu care 
prilej prezentăm ultimele noutăți 
pe plan mondial în ceea ce pri
vește pregătirea tehnică și metodi
ca învățării elementelor noi, de 
mare dificultate, asigurăm o inter
pretare unitară a viitoarelor exer
ciții impuse. De data aceasta, le 
avem în vedere pe cele cu care 
se va concura la viitoarele cam
pionate mondiale și la Jocurile 
Olimpice din 1980.

— Care vor fi obiectivele te
matice ale cursului și cine anu
me va susține partea teoretică 
și partea practică a acțiunii ?

— Fără îndoială, fiind vorba de 
o informare multilaterală a antre- 
noarelor din principalele unități de 
performanță ale țării, cursul pre
vede atît lecții teoretice, cît și ac
țiuni practice, in domenii foarte 
variate. De pildă, vor fi prezentate 
expuneri privind ultimele noutăți 
în medicina sportivă, în pedagogie, 
se va vorbi despre factorii limita
tivi ai performanței sportive, după 
cum o parte însemnată a cursului 
va cuprinde aspecte tehnico-meto- 
dice : descrierea tehnică a princi
palelor mișcări ale exerclțiilor im
puse la toate aparatele, incluzind 
și numeroase exemplificări cu fil
me și demonstrații practice. Vom 
beneficia de sprijinul unora dintre 
specialiștii noștri de bază, tehni
cieni cu bogată experiență în 
munca practică. Astfel, antrenorul 
Nicolae Covaci va expune toate 
problemele legate de sărituri și 
paralele, antrenorul Gheorghe Con- 
dovici se va referi la acrobatică, 
interlocutoarea dv. la bîrnă, Cor- 
neliu Florescu ne va vorbi despre 
factorii limitativi al performanței, 
Elena Firea va expune ultimele 
noutăți în arbitraj, Geza Pojar — 
despre pregătirea artistică, iar

dr. Carmen Dumitru, medicul lo
tului reprezentativ — despre capa
citatea de efort și posibilitățile de 
testare a acesteia la nivelul clu
burilor și asociațiilor.

— Ce importanță are cursul 
pentru tehnicienii care nu lu
crează în marea performanță 7 

— Intr-adevăr, nu toți partici- 
panții la curs au în secțiile lor 
gimnaste de talie mondială. Dar, 
considerăm că este absolut nece
sar ca și ei să fie informați cu tot 
ceea ce constituie noul în gimnas
tica mondială. Considerăm că spe- 
cialișiti de la cele 15 secții de per
formanță din întreaga țară vor 
afla lucruri interesante și utile 
pentru munca lor viitoare, de 
stringentă actualitate, dacă avem 
în vedere că chiar de la începutul 
acestui an a intrat în vigoare o 
nouă programă de clasificare, 
care-și propune ca marea măiestrie 
să se atingă, în actualul ciclu olim
pic, intr-un timp mai scurt, la o 
vîrstă mai fragedă. Am convinge
rea că atît cei peste 50 de antre
nori, precum și gimnastele pre
zente la acest curs vor fi în mă
sură ca, la încheierea lui, să poată 
transmite în toate asociațiile și 
secțiile de performanță o experien
ță îmbogățită, de reală utilitate 
pentru toate cadrele noastre.

Constantin MACOVEI
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„CUPA FEDERAȚIEI» LA BIATLON

RAID-ANCHETĂ IN 5 JUDEȚE
• soluții constructive ale unor oameni entuziaști • Consumuri
de materiale vechi revalorificate • Amenajări cu cheltuieli reduse

sportProgramul de dezvoltare a activității de educație fizică șl 
pînă în 1980, aprobat de Comitetul Politic Executiv a! C.C. al 
P.C.R. cuprinde, printre obiectivele majore, măsuri importante 
pentru intensificarea acțiunilor cetățenești in vederea dotării localităților, 

cartierelor, școlilor cu baze și terenuri simple, care pot fi realizate cu 
cheltuieli minime și prin muncă patriotică. Oamenii muncii, de diverse 
vîrste și profesii, dornici de a practica exercițiul fizic și sportul preferat 
în săli sau pe terenuri în aer liber, construite de ei, pentru ei, continuă 
cu și mai multă hotărîre acțiunea de valorificare a resurselor locale.

Ce inițiative s-au născut în ultima vreme, ce s-a întreprins pentru 
traducerea în viață a acestei prevederi ? Răspunsul l-am căutat in 5 
județe ale țării — Harghita, Vrancea, Covasna, Ilfov 
cadrul unui 
de la sate și

„NOI 
NOI

raid-anchetă pe care 
orașe.

PROPUNEM, 
ÎNFĂPTUIM"

Devenită oraș în 1968, fosta 
mună Vlăhița, din județul 
ghita, se identifică în bună 
cu întreprinderea de fontă 
cială din localitate, care 
odată cu urbea. Ținîndu-se sea
ma de necesitățile obiective, noua 
turnătorie s-a extins pe vechiul 
teren de fotbal. Asociația sporti
vă a întreprinderii, Metalul Vlă
hița, a primit în schimb un imens 
loc viran. Imaginați-vă o întindere 
cu denivelări de circa 5 m, alter- 
nind cu ochiuri de mlaștină, caro 
trebuia adusă la aceeași cotă.

— A fost o acțiune care ne-a 
cerut mari eforturi, ne spunea 
tov. VASILE NEMETY, președin
tele comitetului sindical. Pentru 
nivelarea terenului a trebuit să 
transportăm peste 3 000 de mașini 
cu zgură luată de la furnal și a 
fost nevoie să mutăm din loc un... 
deal de pămînt.

De la acest om dinamic, entu
ziast susținător al activității spor
tive, am aflat că în adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii, de anul trecut, s-a hotă- 
rît, printre altele, terminarea 
ștrandului și începerea lucrărilor 
de amenajare a noului stadion, 
care va cuprinde terenuri de fot
bal, volei, tenis, baschet, pistă de 
atletism cu sectoare de sărituri, 
vestiare și o tribună în formă de 
potcoavă. Dacă anul trecut s-au 
depus peste 20 000 de ore muncă 
patriotică la amenajările sportive, 
președintele comitetului sindical 
ne informa că în adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii din acest an se va propu
ne să se efectueze 40 000 de ore 
la construcția stadionului.

UN VECHI DEPOZIT 
TRANSFORMAT IN CLUB
în curtea întreprinderii Export- 

vin din Focșani existau cîteva în
căperi vechi, folosite cîndva 
depozite, care au devenit 
prin noua destinație primită, 
veritabil punct de atracție, 
sprijinul conducerii 
(director ing. Viorel Stegaru). iu
bitorii sportului au amenajat aici, 
in clipele lor de răgaz, un frumos

l-am întreprins în
și Prahova - în 
asociații sportive

conduce un „om

co-
Har- 
parte 
spe- 

crește

ca 
acum, 

un 
Cu 

întreprinderii

club, la care ne 
al casei", tov. Nicolae Leucă, pre
ședintele asociației sportive „Uni
rea". Trei încăperi proaspăt zugră
vite, cu pardoseală din linoleum, 
stau la dispoziția amatorilor de 
șah și tenis de masă. După pro
gramul de lucru, meseriași ai în
treprinderii au confecționat pentru 
noul lor club mese de șah, cuiere, 
28 de scaune, mese pentru radio 
și televizor și două vitrine pentru 
trofee.

l-au rebobinat cîțiva schiori. Alți 
băieți de meserie au reparat un 
reductor scos din funcțiune. Ca 
stilpi de susținere a cablului am fo
losit grinzi de fier de la pivnițele ca
selor demolate. Și așa s-a născut 
primul baby-lift.

Solicitat la maximum, baby-lif- 
tul nu mai făcea față cerințelor. 
Pentru a veni în întîmpinarea do
rințelor numeroșilor amatori de 
schi. Consiliul popular județean a 
comandat la întreprinderea de 
transporturi pe cabluri din Brașov 
un schi-lift, cu o capacitate func
țională mult superioră. Fundația, 
platforma de susținere, cabina de 
protecție și 
montaj a noului schi-lift au fost 
executate 
care au muncit pe Dealul Partiza
nilor cu dăruire și pasiune.

O FRUMOASĂ SALĂ 
CONSTRUITĂ DIN... MERS
Mulți ani, orele de educație fi

zică de la Liceul agro-industrial 
din comuna Dragomirești-Vale 
(județul Ilfov) se desfășurau toam-

celelalte lucrări de
de tineri și virstnici

Dumitru Georgescu, Constantin 
Braga, ale elevilor Iancu Marin, 
Ion Petre, Elena Răgălie, Elena 
Cioroabă și Dinu Dănică care nu 
au precupețit nici un efort pe 
șantierul sălii. Despre el, directo
rul cu calități ' de bun gospodar, 
participant activ la realizarea 
ceste! construcții, nu a scos 
un cuvînt. Așa sînt oamenii 
dești.

MATERIA PRIMĂ - 
„O COMOARĂ SUBTERANA"

La Cîmpina am aflat de o ini
țiativă remarcabilă : conducerea
întreprinderii de reparat utilaj e- 
lectric ajută grupul Școlar petrol să 
amenajeze, în spatele căminului 
de elevi, un complex sportiv. S-au 
trasat terenurile de fotbal, volei, 
tenis, pista de atletism și sectoa
rele de sărituri. Pînă în prezent 
s-a împrejmuit complexul sportiv 
cu peste 350 m de gard, lucrat din 
deșeuri metalice și stilpi de țeava.

— De unde ați procurat aceste 
materiale ?, am întrebat.

— Sub pămîntul din împrejuri
mile orașului nostru, ne explică

a- 
nici 
mo-

TATE TEHNICE: individual, 20 
km : 1. Gheorghe Gârniță (Di
namo) lh 13:56, (5 min. penali
zare), 2. Gheorghe Voicu (A.S.A.) 
lh 15:14 (4), 3. Gheorghe Kereji

FUNDATA, 23 (prin telefon) 
„Cupa Federației" la biatlon, 
programată sîmbătă și dumini
că, are o importanță deosebită, 
fiind unul dintre 
terii, pe zăpadă, 
arate pregătirea 
lotului național 
schiori de la principalele 
buri fruntașe, toți prevăzuți cu 
obiective de performanță în 
actualul sezon competițional 
Proba s-a desfășurat în condiții 
bune, pe „Podul lui Giuvala". 
pe o pîrtie trasată ad-hoc și 
într-un poligon realizat prin 
hărnicia și priceperea corpului 
de arbitri. Judecînd după timpii 
realizați la fond apreciem că 
distanța a fost cu cca 1,5 km 
mai scurtă decît cea regula
mentară (20 km). Gheorghe 
Gârniță, cîștigătorul probei in
dividuale, ni se pare, în aces! 
moment, cel mai în formă schior 
al disciplinei, progresul 
nifestîndu-se îndeosebi 
garea pe schiuri, bine 
de-a lungul întregului 
cu o tehnică adaptată la încli
nația pantei, și o alunecare pre
lungă, foarte eficace. Din păcate 
nu putem spune același lucru 
în ceea ce privește precizia tra
gerii la țintă. Ne-au plăcut la 
alergarea pe schiuri Cornel 
Potroanchin, aflat încă la vîrsta 
junioratului, care a obținut al 
doilea timp după Gârniță. Din 
păcate tragerea lui a fost catas
trofală (16 min. penalizare) ceea 
ce l-a aruncat pe locul 12 în 
clasament. Dintre ceilalți com- 
ponenți ai lotului Gheorghe Ke
reji a dat satisfacție printr-o 
alergare destul de eficace (avînd 
însă deficiențe tehnice) și cu o 
destul de bună tragere. Ion Râ- 
peanu și Iosif Tamaș au obținut 
rezultate slabe, atît la alergarea 
pe schiuri, mult sub cerințele 
componenților lotului, cît și prin 
ratările de la tir, unde au avut 
cîte 8 și, respectiv, 19 min. pe
nalizare. Dintre ceilalți schiori 
ne-au plăcut Gheorghe 
Nicolae Cristoloveanu și 
Fontana care, în ordinea 
tită, au contat permanent în 
lupta pentru cîștigarea ' cursei, 
în special Voicu, foarte constant 
și la alergare și la tragere, ne 
face să regretăm încă o dată 
absența sa din echipa reprezen
tativă. Au mai lăsat o bună im-

puținele cri- 
menit să ne 
componenților 

și a celorlalți 
clu-

său ma
la aler- 

dozată 
traseu

presie Gheorghe Duca — 
tragere mult ameliorată și 
nel Mandruș care, după o între
rupere de cîteva luni, 
unei intervenții chirurgicale, re-

cu o 
Cor-

datorită

Aspect din întrecerea biatloniștilor
vine în lotul fruntaș. Bineînțeles 
că poziția obținută, locul 7 în 
clasament, nu reflectă posibili
tățile sale reale și credem că 
Mandruș va găsi resursele mo
rale să revină la cantitatea și 
calitatea efortului prestat ante
rior pentru a redobîndi șl încre
derea necesară la tir.

In proba de ștafetă A.S.A. I, 
a cîștigat conducînd întrecerea 
din start pînă la sosire. REZTTT,-

(C.S.U. Oradea) lh 17:37 (4), 4.
Nicolae Cristoloveanu (A.S.A.) 
Ih 18:08 (3), 5. Gheorghe Duca 
(Dinamo) lh 18:26 (4), 6. Victor 
Fontana (A.S.A.) lh 18:40 (7); 
ștafetă : 1. A.S.A. I (Mandruș, 
Cristoloveanu, Voicu, Fontana) 
2 h 00:29 (4 ture penalizare), 2. 
Dinamo I (Râpeanu, Țeposu, 
Duca, Gârniță) 2 h 04:55 (5), 3.
C.S.U. Oradea (Kereji, Dihoi, 
Urs și Veștea) 2 h 08:51 (5).

„CUPA FUNDATA"
întrecerile „Cupei Fundata" 

au continuat cu probele de șta
fetă la care am consemnat o 
participare numeroasă. Dintre 
numeroasele ștafete pe care 
le-am văzut am reținut, îndeo
sebi, pe cea a junioarelor mari 
(3X5 km) de la Școala sportivă 
din Rîșnov (Suciu, Giurgi și 
Arsu) care, a obținut victoria la 
limită, pe linia de sosire, în 
fața echipei Dinamo Brașov.

Chiar dacă junioarele mari nu 
au încă o valoare sportivă prea 
ridicată, combativitatea în a- 
ceastă probă a fost deosebită, 
lăsînd să se întrevadă dorința 
fetelor de a-și îmbunătăți, în 
viitor, rezultatele. Sînt, de ase
menea, de consemnat numeroa
se aspecte din întrecerea co
piilor (peste 100), atît sub ra
portul numărului mare de ta
lente care ar putea fi recrutate 
pentru cluburi și asociații, cît și 
sub aspectul calitativ care ne 
interesează în special. REZUL
TATE TEHNICE : ștafetă, ju
niori mari, 3X5 km : 1. A.S.A. I 
(Săpunaru, Todașcă, Gîrbacea) 
51:17, 2. A.S.A. II 52:06, 3. Stea
gul roșu 53:20. 3X5 km, juniori 
mici: 1. L.E.S. Predeal (Cojoca- 
ru, Lungoci. Stroe) 53:55, 2. Șc. 
sp. Rîșnov 55:26, 3. Steagul roșu 
55:55. 3X5 km, junioare mari : 
1. Șc. sp. Rîșnov (Suciu. Giurgi, 
Arsu) 52:02, 2. Dinamo Brașov 
52:03, 3. Șc. sp. M Ciuc 53:03. 
3X3 junioare mici : 1. Șc. sp. 
Rîșnov (Nan, Olteanu, Colacov) 
43:30, 2. Șc. sp. Brașovia 45:22, 
3. Șc sp. Rîșnov II 48:12.

Voicu, 
Victor 
amin-'...Acum, școlarii din Dragomirești-Vale fac orele de educație fizică în condiții excelente, în sala lor de sport 

na șl Iarna sub cerul liber, 
ploaie sau în frig.

— în 1961, își amintește ing. 
GHEORGHE POPESCU, cînd am 
fost numit director, liceul avea 
șase săli de clasă șl doar 200 de 
elevi. Școala s-a dezvoltat vertigi
nos, numărul elevilor crescînd as
tăzi ia aproape o mie. Cînd îi ve
deam pe copii cum se chinuiesc la 
orele de educație fizică prin curtea 
școlii, simțeam că nu se mai poa
te, că trebuie să facem ceva. Și 
am decis să construim „din mers" 
o sală de sport, fără fonduri alo
cate special. Folosind din plin re
sursele proprii am reușit să dăm 
in folosință această sală.

Este vorba de o sală spațioasă, 
de 29/16 m. cu încălzire centrală, 
înzestrată cu aparatură pentru 
gimnastică, jocuri de handbal și 
baschet, cu vestiare pentru elevi 
și profesori. Săpăturile pentru fun
dație, manipularea materialelor de 
construcție, îndepărtarea molozului 
și alte treburi le-au făcut elevii, 
care au creat aici un adevărat șan
tier al tineretului. Panourile de 
baschet, porțile de handbal, spa
lierele, trambuline pentru sărituri, 
saltelele, băncile și cuierele de la 
vestiare au fost recondiționate din 
materiale uzate. Din carnetul de. 
evidența „muncii patriotice”, gaz
da ne-a rugat să notăm numele 
angajaților școlii Ilie Stan și Du
mitru Ilioiu, care cunosc mai mul
te meserii, ale profesorilor Corne
lia Sava-Todan, Petre Lăzărescu,

i

t

BABY-SCHI-LIFTUL 
VA AVEA UN „FRATE" 

MAI MARE
Anul acesta, la Sf. Gheorghe. ză

pada se lasă cam mult așteptată, 
cu toate că schiorii sînt pregătiți 
să o întimpine mai bine ca ori- 
cînd. Pîrtia de pe Dealul Partiza
nilor a fost pusă la punct, ea ur- 
mînd a fi înzestrată cu încă un 
mijloc de locomoție.

— în urmă cu trei ani, ne ex
plică doctorul ZOLTAN SZABO, 
președintele comisiei județene de 
specialitate, am pornit de la zero. 
Mai întîi am obținut un motor 
electric dat Ia reformă, pe care

ÎNTRECERI sportive de masa, 
LA SFÎRS1T DE SĂPTAMÎNĂ•>

Pe pîrtiile de schi din munți, 
pe dealurile din vecinătatea a 
numeroase localități, pe patinoa
rele naturale și artificiale, pre
cum și în sălile de sport ale 
școlilor și a asociațiilor sportive 
sindicale au avut loc — la sfîr
șitul săptămînii care s-a înche
iat — atractive competiții sporti
ve de masă.

SUCEAVA. Pe pîrtiile de schi 
și săniuțe din așezările montane 
(Vatra Dornei, Cîmpulung Mol
dovenesc, Iacobeni, Gura Humo
rului și altele) au venit, sîm
bătă și duminică, mii de tineri, 
amatori ai sporturilor de iarnă, 
în aceleași localități, precum și 
la Fălticeni, Rădăuți s-au desfă
șurat ample competiții de masă 
destinate tineretului, la discipli
nele : șah. tenis de masă și po
pice.

HARGHITA. Sîmbătă și dumi
nică, în județul Harghita s-a 
desfășurat o suită de competiții 
la care au participat mii de iu
bitori ai sporturilor de iarnă. 
Astfel, pe pîrtiile de schi de la 
Harghita-băi și-au dat întîlnire

cei mai buni schiori care au par
ticipat, în număr de peste 2 000, 
la etapa pe asociații a concursu
lui județean de schi. O altă in
teresantă manifestare sportivă s-a 
desfășurat la Dănești. Pe. pati
noarul natural din acest vechi 
centru de ceramică neagră s-a 
desfășurat o competiție de hochei 
a elevilor de la sate. Au fost pre
zente echipele de hochei din 
Mădărași, Sîndominic, Sîncrăieni, 
Sînsimion și Dănești. Un concurs 
similar s-a desfășurat și la Jo
seni, 
nerii 
rea, 
seni 
împrejurimi.

PLOIEȘTI. Elevii din munici
piu au fost prezenți la o intere
santă competiție de șah, la care 
au luat parte 25 de echipe ale 
școlilor generale. întrecerea s-a 
încheiat cu victoria reprezentati
vei Școlii generale nr. 21. De re
marcat faptul că în formație au 
fost prezenți numai elevi și pio
nieri fruntași la învățătură : 
Ileana Păcescu, Leonard Roșu, 
Ion Ion și Laurențiu Popescu.

unde și-au dat întîlnire ti- 
hocheiști din Ditrău, Lăza- 
Gheorghieni, Ciumani, Jo
și din alte localități din

In tov. OCTAVIAN POPESCU, secre
tarul comitetului de partid al în
treprinderii de reparat utilaj elec
tric, se află o adevărată... comoa
ră : fel și fel de țevi rămase de 
Ia sondele scoase din uz așteaptă 
să fie valorificate. Noi am scormo
nit puțin pămîntul și am obținut 
fierul necesar. Vrem, a conchis in
terlocutorul, ca în cinstea zilei de 
23 August să dăm parțial în folo
sință complexul, Ia care majori
tatea lucrărilor vor fi executate 
prin muncă patriotică.

Prin urmare, sursa principală a 
viitorului complex o constituie 
munca voluntară a iubitorilor de 
sport și o „comoară” descoperită 
de ei sub pămînt.

★
După cum se poate vedea, in 

raidul nostru ne-am întîlnit cu i- 
nițiative remarcabile, demne de 
niște oameni inimoși și harnici. 
Ne-am îndreptat pașii sppre aso
ciații sportive mici, modeste, care 
se autodotează, cum s-ar spune, 
grație eforturilor lor gospodărești, 
materializate pe fondul inițiativei 
și ai muncii patriotice. Sint faptele 
unor oameni obișnuiți, care îmbo
gățesc — fără să-și înscrie numele 
pe frontispiciul vreunei săli sau 
stadion, peisajul localităților lor, 
transformînd maidane sau locuri 
virane în frumoase terenuri de 
sport pentru mișcare, pentru sănă
tate.

Traian IOANIJESCU

IN „CUPA ASA.“

GHEORGHE VULPE, ÎNVINGĂTOR 
LA SLALOM SPECIAL

SINAIA, 23 (prin telefon). 
Sîmbătă, într-un decor de basm, 
în Valea Dorului din Bucegi, s-a 
disputat cursa de slalom special 
din cadrul „Cupei A.S.A. Bra
șov". Multitudinea mijloacelor 
de urcare existente, vremea 
splendidă și zăpada excelentă au 
făcut din această întrecere un 
frumos spectacol sportiv. Cei 
mai buni 41 de schiori alpini 
din țară (mai puțin Dan Cristea, 
loan Cavași și Nicolae Barbu —- 
toți de la Dinamo Brașov — a- 
flați la concursuri peste hotare)

ca

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TIR LA ARME CU AER COMPRIMAT

După prima zi a Campionatului 
național la arme cu aer compri
mat, rezervată probelor pe echipe, 
consemnam rezultatele sub posibi
lități realizate de către participan- 
ți, dar nici în următoarele două 
zile, in care s-au disputat întrece
rile individuale, valoarea perfor
manțelor nu s-a schimbat. Organi
zatorii s-au văzut, chiar, în situa
ția de a nu acorda, la categoriile 
pistolarilor juniori și junioare, me
daliile de campion, deoarece cîș-

tigătorii n-au putut realiza hare
murile fixate de F.R. Tir pentru 
obținerea titlurilor republicane...

La pistol seniori, lupta pentru su
premație s-a dat între doi trăgă
tori de la Steaua (Liviu Stan și 
Corneliu Ion) și dinamovistul Dan

vansat, de asemenea o coechipieră, 
pe Mariana Feodot, cu 13 puncte. 
Sînt victorii clare care- demonstrea
ză, la rîndul lor, evoluția slabă a 
majorității trăgătorilor și trăgă
toarelor...

Radu TIMOFTE

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI DIVIZIEI A DE VOLEI

și-au disputat cu ardoare tro
feul pus în joc. Traseul în lun
gime de 650 m, cu o diferență de 
nivel de 265 m, a avut cîte 58 
de porți în ambele manșe, care 
au fost marcate de antrenorii 
ion Cașa (prima) și Radu Scâr- 
neci (a doua). Protagoniștii în
trecerii au fost și de data a- 
ceasta reprezentanții clubului 
organizator care, însă, nu l-au 
putut depăși pe Gheorghe Vulpe 
(Telefericul), aflat într-o formă 
remarcabilă și pus, probabil, pe 
fapte deosebite în acest sezon. El 
a făcut două coborîri sigure, în 
viteză, cu o tehnică remarcabilă 
care i-au asigurat primul loc în 
clasament. Alexandru Manta, 
dornic de a repeta succesul de 
la slalomul uriaș de vineri — 
cînd a fost secundat de Vulpe — 
a depus eforturi excepționale, a 
riscat totul pentru a-i smulge 
victoria adversarului său. Dar, 
cîteva sutimi s-au opus acestei 
dorințe... astfel că Manta a tre
buit să se mulțumească cu locul 
secund. REZULTATE TEHNICE: 
slalom special: 1. Gheorghe
Vulpe (Telefericul) 104,622, 2. A- 
lexandru Manta 104.769, 3. Virgil 
Brenci 105,984, 4. Gheorghe
Bucur 107.066, 5. Nicolae Stin- 
ghe (toți de la A.S.A.) 108,205, 6. 
Csaba Portik (L.E.S.) 108,702.

La combinata pe două probe 
clasamentul se prezintă astfel : 
1. Alexandru Manta, 2. Gheor
ghe Vulpe, 3. Virgil Brenci.

Gh. IRIMINOIU-coresp.

Mihai BARĂ

PR’MA SELECȚIE
DIN 300

DE PATINATORI
patinoar artificial din 
început activitatea de 

Recent s-a 
întrecere de

Pe noul 
Suceava a 
pre-performanță. 
organizat o mare 
selecție la care s-au prezentat
nu mai puțin de 300 de tineri. 
După un riguros trial, antrenorii 
St. Tomovici și R. Scripniciuc 
au selecționat pentru nucleul de 
performanță la patinaj și hochei 
o serie de tineri dintre care cei 
mai talentați par a fi M. Iures- 
cu (Șc. gen. 1), C. Alexa (Șc. 
gen. 3), S. Barbălată (Șc. gen. 4), 
C. Gelba (Șc. gen. 4), Carmen 
Catargiu (Liceul „Ștefan cel Ma
re") și Mariana Poliansche (Lie. 
economic). Acțiunea de depistare 
a tinerilor dotați pentru sportu
rile gheții continuă.

(lirmare din pag. I)

Constanța și V. Vărjescu din Bucu
rești. (N. COSTIN, coresp.).

VIITORUL — POLITEHNICA 
(3—1). Joc de mare tensiune ner
voasă marcat și de un act nespor
tiv : D. Gîrleanu, de. la Politeh
nica, nefiind de acord cu o decizie 
a arbitrului M. Albuț (la 14—15, 
în setul I). a șutat mingea în pla
fon, spărgînd o lampă de neon, 
fapt pentru care a și fost elimi
nat. (I. ILIE, coresp.).

PETROLUL — C.S.U. GALAȚI 
(2—3). Partidă de slab nivel teh
nic interesantă doar prin evoluția 
scorului. Cei mai buni Triculescu 
(Petrolul) și Antonescu (C.S.U.).

Arbitri : V. Stanei din Brașov și 
Gh. Ionescu din București. (I. TA- 
NASESCU, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI (3—0). Gazdele 
au cîștigat în 60 de minute, avînd 
și perioade de relaxare. Cel mai 
bun de pe teren Măcicășan (Trac
torul). Au condus : V. Ranghel din 
București și I. Mendel din Sibiu. 
(V. SECAREANU, coresp.).

FEMININ
I.E.F.S. — PENICILINA IAȘI. 

Lipsite de trăgătoarea principală 
Carmen Puiu (accidentată), stu
dentele au fost la înălțimea liderei 
doar în primul set, care a fost și 
cel mai disputat. Partida care fi
gura ca derby al etapei

Trăgătoarea ieșeancă Mariana Baga-Ivanov atacă puternic peste blO‘ 
cajul bucureștencelor Maria Statnic și Doina Stoian,

așteptărilor. S-au 
Baga-Ivanov, Ca-

ridicat la nivelul 
remarcat Mariana 
rolina Ilatură, Ana Chirițescu și 
Georgcta Popescu (P< nicilina), Vic
toria Georgescu și Volodia Cebuc 
(I.E.F.S.). Arbitri : I. Amărășteanu 
din Craiova și D. Mcdianu din 
București.

FARUL — UNIV. TIMIȘOARA 
(3—1). Exceptițid primul set, jocul 
a fost echilibrat. Constănțencele au 
cîștigat grație experienței supe
rioare. Remarcate : Luiza Male- 
zian, Maria Cengher (Farul), Ma
ria Antonescu și Anca Gheorghi- 
țoiu (Univ.). Arbitri : I. Armeanu 
și Gh. Nedelcu din București. 
(C. POPA, coresp.).

MARATEX B. MARE — DI
NAMO (1—3). Meci frumos In care 
dinamovistele au fost superioare 
sub toate aspectele, meritînd vic
toria. Evidențiate : Helga Bogdan, 
Emilia Stoian și Irina Petculeț de 
la învingătoare. Marcela Pripiș de 
la învinse. Arbitri : V. Chioreanu 
din Cluj-Napoca și I. Nicoară din 
Arad. (L. CHIRA, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — UNIV. 
CRAIOVA (3—0). Intr-un joc fru
mos, gazdele au depus .mari efor
turi pentru victorie. Arbitri : N. 
Găleșeanu și M. Albuț ambii din 
București. (I. IANCU, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — RA
PID (1—3). Joc bun, spectaculos. 
Remarcate : Eugenia Rebac și 
Constanța Bălășoiu (Rapid), Ana 
Gheorghe și Mariana Zaharia 
(Ceahlăul). Arbitri : O. Manițiu 
din Brașov și C. Șovăială din Plo
iești. (R. TOMA, coresp.).

C.S.U. GALAȚI — C.S.M. SI
BIU (3—0). O victorie meritată, lă 
capătul unui meci de slabă factură 
tehnică. S-au remarcat : Rodica 
Palade (C.S.U.) și Marinela Țurlea 
(C.S.M.). Arbitri : A. Dragomir și 
V. Pavel, ambii din București. (T. 
SIRIOPOL, coresp ).

I. MÎNDRESCU -coresp.

S-A ÎNCHEIAT Al IV-lea TUR Al SERIEI SECUNDE

Ultimul tur, la 1 februarie, tot la Ploiești

Dan Pantazi (Dinamo), provenit de la Șc. sp. 1 București, noul campion 
național la pușcă, 10 m, juniori

luga. Ultimul a reușit victoria gra
ție unei manșe (a doua), în care 
a totalizat 386 p. L. Stan s-a stră
duit mult șă refacă handicapul în 
ultima manșă, dar i-a lipsit, totuși, 
un punct pentru a-1 ajunge pe noul 
campion. In disputa senioarelor, am 
asistat la o întrecere și mai dîrză. 
După primele două manșe, se pă
rea că Maria Haba (I.E.F.S.) acu
mulase un avantaj decisiv, dar 

■^.contraatacul" dinamovistelor Ana
Ciobanu și Anișoara Matei a fost 
prea puternic : ambele au reușit, 
în această ordine, s-o întreacă pe 
principala ’ 
respectiv, 
ar mai fi
(1097 p), 
(I.E.F.S.), 
rezultat, el i-ar fi întrecut pe ju
niorii mari, dacă ar fi concurat la 
categoria lor de vîrstă !

Proba de pușcă a avut,, atit la 
seniori cît și la senioare, cîte un 
învingător incontestabil : Ilie Co- 
dreanu (Steaua) s-a distanțat de 
colegul său de echipă, I. Trăscă- 
veanu, la 15 puncte ( !), în timp 
ce Dumitra Matei (Dinamo) a de-

REZULTATE
10 m, seniori : 1. I. Codreanu 7stea- 
ua) 1146 p, 2  ------ '
ua) 1131 p, 3

lor adversară, cu 3 și, 
2 puncte. Tot la pistol 
de semnalat performanța 
obținută de L. Ionașcu 
la juniori mici : cu acest

TEHNICE : PUȘCA,

I. Trăscăveanu (Stea- 
- ... - E. Satală (Dinapno) 

1130 p : senioare : 1. Dumitra Matei 
(Dinamo) 1141 p, 2. Mariana ~ 
(Dinamo) 1128 p. 3. Eva Olah 
Brașov) 1128 p ; junioare : 1. 
na Ilovici (Stăruința Brașov)
2. Angela Luțescu (Dinamo) ....
3. Maria Lakatoș (C.S.M.B.) 1104 p ;
juniori mici : 1. G. Marinescu (Di
namo) 1084 p, 2 G. Tătaru (I.E.F.S.) 
1082 p, 3. M. Leca (C.S.M.B.) 1068
p ; junioare mici : 1. Anișoara Du
mitru (Dinamo) 1063 p, 2. Mihaela 
Butnaru (Letea Bacău) 1038 p. 3. 
Raluca Zamfireseu (Dinamo) 1016 p; 
PISTOL, 10 m, seniori : 1. D. luga 
(Dinamo) 1146 p, 2. L. Stan (Steaua) 
1145 p, 3. c. ion (Steaua) 1139 p ; 
senioare : 1. Ana Ciobanu (Dinamo) 
1121 p, 2. Anișoara Matei (Dinamo) 
1120 p, 3. Maria Haba (I.E.F.S.) 1118 
p ; junioare (titlu neacordat) • 
Maria Sălăjan (U.T.A.) 1090 p.
Elena Gheoroae (Steaua) 1084 p. 3. 
Virginia Rădulescu (Steaua) 1071 p; 
juniori (titlu neacordat) : 1. 
Butucea (C.S.U. Brașov) 1093 p.
G. Filip (Dinamo) 1093 p, 3. I. Neagu 
(I.E.F.S.) 1091 p ; juniori mici : 1. L. 
Ionașcu (I.E.F.S.) 1097 p, 2. L. Iile 
(I.E.F.S.) 1087 p, S. T. Covaci
(U.T.A.) 1083 p.

Feodot 
(C.S.U.
Tatia- 

1110 p. 
1105 p,

3. c.

1.
2.

șt.
2.

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon).— 
Patinoarul artificial din locali
tate a găzduit, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, ultimele 
etape ale turului IV din 
seriei secunde a Diviziei 
hochei. Cele șase partide 
tate cu acest prilej au stîrnit un 
mare interes, numeroși specta
tori fiind prezenți duminică, la 
etapa finală, în tribunele pati
noarului. Ultima rundă a între
cerii, va avea loc incepînd de la 
1 februarie, tot la Ploiești. 
Iată cîteva amănunte de la ul
timele jocuri :

.SPORTUL 
ASE 
REA 
Meci în care victoria bucurește- 
nilor 
scris : Stănescu 2, Sgineă 2, M. 
Vlad, Constantinescu, Chițu, Bol- 
descu, Ungureanu — Sportul stu
dențesc, Borsoș 2, Toke, Csata, 
Vizi, Olteanu — Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc.

AVINTUL GHEORGHIENI — 
TlRNAVA ODORHEI 8—4 (1—1, 
4—2, 3—1). Victorie oarecum sur
prinzătoare, mai ales prin pro
porțiile scorului.

UNIREA SF. GHEORGHE — 
AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA

două 
cadru] 
A la 
dispu-

STUDENȚESC
— LICEUL NR. 1 MIERCU- 
CIUC 9—6 (3—1, 4—2, 2—3).

s-a conturat greu. Au în-

9—1 (4—0, 3—0, 2—1). Excelentă 
evoluția echipei din Sf. Gheor
ghe, mai ales în primele două 
reprize.

Ultima etapă, cea de dumini
că, a fost mult mai echilibrată.

AGRONOMIA CLUJ-NAPO
CA — LICEUL NR. 1 MIERCU
REA CIUC 3—3 (1—0, 0—1,
2—2). Rezultat echitabil. în ulti
ma repriză am asistat la o luptă 
sportivă foarte frumoasă. Au în
scris : Baka I, Salomon, Csata — 
Agronomia, Bayer,. Todor, Baka 
II — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc.

TÎRNAVA ODORHEI — UNI
REA SF. GHEORGHE 2—8 (1—1, 
1—3, 0—4).

SPORTUL STUDENȚESC 
ASE — AVINTUL GHEOR
GHIENI 7—6 (2—2, 3—2, 2—2). 
A fost unul din cele mai fru
moase jocuri ale turneului. Pu
blicul ploieștean a urmărit în 
„premieră" un șut de penalitate, 
acordat echipei Avîntul în min. 
57 -și transformat de Andrei.

în clasament continuă să con
ducă Unirea Sf. Gheorghe 30 p, 
urmată de Sportul studențesc 
A^E cu 28 p.

Ion CORNEA-coresp.
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IN AL DOILEA MECI DE VERIFICARE, ț.A ORADEA

IOTUL REPREZENTATIV l-l (14))
ORADEA 23 (prin telefon). Al 

doilea joc de verificare a lotu
lui reprezentativ, desfășurat în 
compania formației F.C. Bihor 
(și încheiat cu un scor egal, 
1—1), a trezit un mare interes. 
Tribunele arhipline ale stadio
nului orădean, aproximativ 
15 000 spectatori și terenul des
tul de bun și timpul primăvăra- 
tic, au alcătuit un cadru priel
nic acestei partide interesante și 
cu multe momente spectaculoase. 
Spre deosebire de partenera din 
întâlnirea de la Timișoara, echi
pa F.C. Bihor antrenată de Ro
bert Cosmoc și Alexandru Muta, 
a dat o replică mai viguroasă 
lotului, l-a solicitat intens în joc, 
chiar din min. 2 cînd Cheran a 
salvat de pe linia porții. Scorul 
a fost deschis în min. 13 cînd 
Lupău l-a deschis pc GHER- 
GHELI în diagonală, Cheran a 
luftat și orădeanul a trimis ba
lonul în plasă : 1—0 pentru F.C. 
Bihor. Publicul s-a încălzit din 
acest moment, în teren viteza de 
joc a crescut, gazdele au avut 
momente de dominare. Acestea

MULȚESCU

min. 37 — Zamfir execută o lo
vitură de colț, Troi reia mingea 
cu capul din nou în bară ! ; min. 
39 — Mulțescu și Radu II ra
tează pe rînd, din careu ; min. 52
— la o lovitură liberă, Dumitru 
îl vede liber pe Mulțescu, îi tri
mite mingea, atacantul Jiului o 
preia și, din interiorul careului, 
trage pe lingă poartă ; min. 55
— acțiune Mulțescu, dar Vidac 
salvează printr-un „șpagat". E- 
galarea se produce în min. 60 : 
un schimb rapid Mulțescu — 
Dumitru, ultimul ii angajează 
pe ZAMFIR, care șutează sec, 
de la marginea careului, în
scriind : 1—1. Echipa locală a 
avut și ea situații foarte bune de 
a înscrie : min. 41 — Sătmărea- 
nu II a salvat de pe linia por
ții ; min. 54 — Georgescu, în po
ziție favorabilă, a șutat, balonul 
l-a lovit pe Kun I și a ieșit a- 
fară ; min. 79 — Lupău, după 
ce a trecut de Cheran, a trimis 
spre poartă, dar Grigore a salvat 
de pe linia porții.

„Sigur că mai este mult de 
lucrat, sublinia după meci Ștefan 
Covaci, antrenorul echipei na
ționale, la capitolul organizarea 
jocului și, mai ales, la finali
zare, următoarea partidă, de la 
Reșița, urmind să ne furnizeze 
alte date comparative. Pînă în 
prezent pot spune că potențialul 
fizic este în creștere, din acest 
punct de vedere remareîndu-se 
Grigore, Dumitru, Vigu, Mulțescu 
și Zamfir". F.C. Bihor, aflată la 
primul său joc, s-a dovedit o par
teneră ambițioasă, Intensa pre
gătire fizică de la Stâna de Vale 
arătîndu-și primele roade. S-au 
remarcat Albu, Bigan, Lupău, 
Petrovlci, Naom și Ghergheli.

Arbitrul O. Streng (Oradea) a 
condus formațiile :

LOTUL REPREZENTATIV : 
Iordache (min. 46 — Cristian) — 
Cheran, Grigore, Sătmăreanu II 
(min. 80 — Sameș), Vigu — Du
mitru, Mulțescu, Boloni (min. 66
— Dănilă) — Troi, Radu II (min. 
66 — Bălăci), Zamfir.

F.C. BIHOR : Albu (min. 46
— Vidac) — Bigan, Lucaci, E. 
Naghi (min. 46 — P. Nicolae), 
Petrovici (min. 46 — Popovici),
— A. Naghi (min. 46 — Florescu), 
Naom (min. 46 — M. Marian), 
Kun I (min. 59 — Fildan) — Lu
pău, Kun II (min. 46 — Suciu;

SĂTMAREANU II
min. 77 — Blszok), Ghergheli.

Luni, la Timișoara, jucătorii 
din lotul reprezentativ, care nu 
au evoluat la Oradea, sau au 
jucat puțin, vor susține un meci 
de antrenament cu U.M.T.

Stelian TRANDAFIRESCU

și-au creat multe faze de poar
tă, rezolvate prompt de apăra
rea lotului, în special de Grigore, 
foarte exact la marcaj, ca și în 
jocul la intercepție. Selecționa- 
bilii au greșit mult, în prima 
parte a meciului, printr-un joc 
limitat la aripa dreaptă (Troi), 
care a greșit deseori și a ratat 
mult. De fapt ratările au carac
terizat comportarea selecționabi- 
lilor în acest meci de verifi
care. Dar, să vă redăm fazele cu 
cele mai mari ratări ale lotului 
pînă la momentul egalării scoru
lui : min. 30 — în urma unei 
faze fixe, Boloni șutează de la 
16 m, Albu respinge la Mulțescu 
însă și șutul acestuia este apărat 
de portarul orădean ; min. 32 — 
Boloni șutează la rădăcina barei;

SUPLINIRILE RECIPROCE,
RELAȚIE TACTICĂ OBLIGATORIE 

Ă JOCULUI MODERN
DE VORBĂ CU ANTRENORUL ION IONESCU

prilejul recentei 
dlvizio-

Io-

Folosindu-ne de 
consfătuiri a antrenorilor 
nari de la Snagov, l-am „provocat' 
pe cunoscutul antrenor Ion 
nescu, de la C.F.R. Timișoara — 
care 
riția 
la o 
ti că

prezent, apa- 
speclalitate — 
temă fotbalis-

pregătește, în 
unei cărți de 
discuție pe o 

de actualitate.
— In perioada 

ultimei ediții a 
mondial au apărut unele nou
tăți de ordin tactic, care din
tre acestea ar fi, după părerea 
dv., aceea cu ponderea cea mai 
însemnată in progresul înregis
trat pe planul jocului 7

— Interferența posturilor, a li-

care a urmat 
campionatului

niilor și a zonelor, care ciracte- 
rizează astăzi sistemele dinamice, 
a impus, ca factor stabilizator al 
integrității ansamblului funcțional 
al echipei, practicarea, la scara a- 
cesteia, a așa-numitelor supli
niri reciproce și succesive intre 
jucătorii care, la un moment dat, 
realizează acțiuni ofensive. In e- 
sență, suplinirile reciproce repre
zintă niște relații tactice obliga
torii, fără de care interferarea zo
nelor nu-și atinge scopul, ei pu- 
tîndu-se transforma, la un moment 
dat, dintr-o eficientă armă de a- 
tac, într-o activitate care să ame
nințe Însuși echilibrul defensiv al 
unei echipe.

MECIURI AMICALE
stanța: Ștefănescu (Popa) — 
Mustafa (Gătej), Nistor (Bălosu), 
Antonescu, Codin — Petcu, Bu- 
duru, Mateescu (Hoffmeister) — 
Peniu (Leu), Mărculescu, Turcu. 
Cernomoreț: Degtiariov — Ka- 
ciuk, Lesciuk, Logvinianko, Gag
man — Feidman (Gas), Spazni- 
kov, Ustincec — Plaschena (Ka- 
malednikov), Șevcenko, Paha- 
relov.

F.C. CONSTANȚA — CERNO
MOREȚ ODESA 2—1 (0—0).
Peste 3 000 de spectatori au asis
tat la prima partidă a anului 
susținută de echipa locală F. C. 
Constanța în compania formației 
Cernomoreț Odesa și încheiată 
cu scorul de 2—1 (0—0) în fa
voarea gazdelor. Constănțenii 
și-au creat și în prima repriză 
faze de gol, dar scorul a fost 
deschis, după pauză, de Mărcu
lescu. Același Mărculescu a ri
dicat scorul la ‘ ",
Unicul gol al oaspeților a fost 
înscris, în min. 68, de Șevcenko.

Arbitrul Gh. “
condus formațiile: F.C. Con-

I

Cornel POPA-coresp. jud.

a

2—0, în min. 65.

Ispas (Constanța)

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
1—0 (1—0). Continuîndu-și pregă
tirile la Brașov, studenții craio-

veni au susținut un nou joc de 
verificare, întâlnind de astă dată, 
divizionara B Steagul roșu. Lo
calnicii au cîștigat pe merit, prin 
golul marcat de Pană, în min. 
41. în general, jocul a plăcut 
celor peste 8 000 de spectatori, 
ambele echipe manifestând poftă 
de joc. A arbitrat C. Ghiță (Bra
șov). Universitatea Craiova 
a folosit formația: Lung
(Purcaru) — Tilihoi, Deselnicu 
(Berneanu), Ștefănescu, Negrilă 
(Purima) — Donose, Geolgău, 
Beldeanu (Vancea) — Cămătaru, 
Oblemenco (Țicleanu), Cîrțu 
(Crișan).

C. GRUIA-coresp.

LA SFÎRȘ1TUL ACESTEI SĂPTÂMÎNI

ÎNTREPRINDEREA di turism, 
HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 
d prcfiâlif pentru (lv. excursii ne marc, atracție

MUREȘUL TOPLIȚA — POLI
TEHNICA IAȘI 0—2 (0—1). A 
fost un joc util de verificare în 
pofida terenului înghețat. Supe
riori divizionarei C, fotbaliștii 
ieșeni și-au apropriat victoria cu 
2_o (1—0). Ambele goluri au 
fost înscrise de Doru Ionescu, în 
min. 43 și 46. Politehnica Iași a 
folosit următorii jucători : Naște 
(Bucur) — Sofian, Anton (Toa
că), Ciobanu, Ciocîrlan (Micloș) 
— Romilă II, Simionaș, 
nică (Didi) — Doru 
Trandafilon, Costea.

Șerbă- 
Ionescu,

u

7U AUTOCARUL :
Plecarea sîmbătă 29 ianuarie :

— Tușnad (hotel)
— Sinaia (hotel)
— Muntele Roșu (cabană)
— Cheia (vile)

prețul 189 lei 
prețul 148 lei 
prețul 119 lei 
prețul 130 lei

TRENUL LA CABANELE :
- Babele prețul 96 lei
— Bunloc prețul 101 lei
- Cuibul Dorului prețul 109 lei
— Diham prețul 96 lei
— Gura Diham prețul 96 lei
- Piatra Mare prețul 101 lei
— Piscul Cîinelui prețul 96 lei
- Poiana Secui prețul 96 lei

Plecarea duminică 30 ianuarie

V. COȘARCA-coresp.

F. C. ARGEȘ — VICTORIA 
CĂLAN 8—3 (3—2). Meciul s-a 
desfășurat la Mehadia — pe 
distanță de două reprize a cîte 
60 de minute — și a revenit di
vizionarilor A cu scorul de 8—3 
(3—2). Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Leșeanu (2), Io- 
vănescu (2), Chivescu. D. Nicolae, 
Stan și Cirstea. Pentru învinși 
au marcat Urmeș, Rizescu și I. 
Radu.

CU AUTOCARUL :
- Poiana Brașov prețul
- Curtea de Argeș prețul
- Văleni - Cheia - Săcele - Brașov prețul
- Văleni — Cheia prețul
— Predeal prețul

^UNCTE FIXE CU PLECAREA DIN :
- Drumul Taberei (Favorit) la Predeal prețul
- Balta Albă (Miniș) la Poiana Brașov prețul
— Berceni (Of. P.T.T.) la Cheia prețul
TRENUL :
- București Nord — Predeal ora 6,40 prețul

Pentru grupuri constituite se organizează, la 
excursii și pe alte trasee.

înscrieri, relații, rezervări de locuri la filialele de 
turism din Bd, Republicii nr. 4 și 68 și Bd. N. Bălcescu 
35 și Cal. Griviței nr. 140.

99
99
99
81
70

70
99
99

lei38 
cerere,

dinspre 
Dinu și 
echipei.

DIVIZIONARELE A PREGĂTESC NOUL SEZON

...Era a treia zi la munte. An
trenorii Ion și Lică Nunweiller 
stabiliseră pentru acea diminea
ță : „Alergare în pantă, de Ia 
Cota 1400 pînă la Cota 2000, și 
retur !“. La Cota 1400 era soare, 
dar sufla un vînt tăios. Plutonul 
celor 19 jucători dinamoviști, 
fără „cei patru" plecați la lotul 
reprezentativ (Cheran, Sătmărea
nu II, G. Sandu și D. Georges
cu), dispăruse repede după una 
din crestele înzăpezite 
Cota 2000. în frunte, 
Lucescu, „veteranii"
„7 km am stabilit pentru azi ! 
zice Ion Nunweiller. Ieri au a- 
lergat cinci serii a 1000 de me
tri. Timpi excelenți. Sub 4 mi
nute pe serie ! Credeam că ci
neva „trișează". L-am trimis pe 
masorul Rada la celălalt capăt 
al traseului. Se alerga 
corect... Dinu și Lucescu

insă 
sînt 

mari animatori. Iar cei mai ti
neri, plini de ambiție, vor să se 
afirme!“ Cu cei mai tineri, 
frații Nunweiller fac cîte trei 
antrenamente pe zi. Pentru Efti
mescu, Ion Marin, Lucuță, I. 
Moldovan, Chitaru, Sorin Geor
gescu, Marian Dumitrache (ne
potul fostului dinamovist), 
Gref (băiatul fostului fundaș) și 
Molnar t- ultimii trei promovați

!n- 
As- 
un

Asemenea relații tactice 
au existat și in trecut...

— Da. Ele se realizau însă 
tre cel mult doi-trei jucători, 
tăzi, suplinirile reciproce au
caracter mai amplu, se fac între 
mai mulți participant! la acțiunile 
de atac și — ceea ce este toarte 
important — între jucători cu cele 
mai diverse funcții în cadrul e- 
chipei. Exemplele cele mai su
gestive în această privință ni le-au 
oferit o serie de echipe reprezen
tative, ca acelea ale R. F. Ger
mania, Olandei și, mai recent, 
Cehoslovaciei, precum și unele for
mații de club, cum ar fi Bayern 
Milnchen, Schalke 04, Real Ma
drid.

— Există, desigur și unele 
reguli tehnice, ca să le zicem 
așa, ale suplinirii reciproce.

— Fără îndoială. Iată cîteva 
dintre acestea, de fapt cele mai 
importante : 1. suplinirea o efec
tuează fie cel mai apropiat par
tener al jucătorului angajat în altă 
zonă, fie un partener prestabilit ; 
2. suplinirea începe în momentul 
în care titularul unei funcții de
clanșează o acțiune în altă zonă 
și, uneori, chiar înaintea acestei 
declanșări, sugerîndu-i-se doar o 
asemenea acțiune ; 3. condiția o- 
biectivă a efectuării unei supliniri 
o constituie crearea zonei libere 
în frontul defensiv propriu, unde 
s-ar putea activiza un atac advers; 
4. după epuizarea acțiunilor ofen
sive, jucătorii dispersați refac dis
pozitivul de bază.

— Cum trebuie privită pro
blema suplinirilor reciproce in 
contextul indicațiilor date de 
F.R.F. la recenta consfătuire a 
antrenorilor de la Snagov 7

— Aplicarea trăsăturilor carac
teristice fotbalului modern — in 
special, jocul fără minge, marca
jul, schimbarea ritmului de joc —, 
avind ca efect nemijlocit antrena
rea unei largi mișcări de jucători 
și o dinamică sporită a acțiunilor 
ofensive, impune pregătirea și pu
nerea în practică a suplinirilor re
ciproce și succesive ca un factor 
care păstrează integritatea de an
samblu a echipei în oricare din 
acțiunile pe care grupele sale tac
tice le efectuează în spații de atac 
foărte diverse și tot mai largi. 
Neefectuarea suplinirilor ar duce 
la fixarea propriei echipe în dis
pozitive poziționale, rigide și, ine
vitabil, ar da cîștig de cauză ori
cărui adversar al cărui joc se ba
zează pe dinamica rațională și 
realmente activă.

Mihai IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN 23 IANUARIE 1977

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 5 februarie 
pînă la 23 martie, în tară aproxi
mativ din 9 februarie pînă la 23 
martie 1977 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 9 fe
bruarie 1977.

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
GURI : 1 567 847 lei.

EXTRAGEREA I : 4 39 17 23
22 16

EXTRAGEREA a Il-a : 34 15
18 27 33 25

EXTRAGEREA a III-a : 18 20
19 4 22 31

EXTRAGEREA a IV-a : 16 25
13 30 37 40

EXTRAGEREA a V-a : 24 8
39 44 18

EXTRAGEREA a Vl-a : 29 27
28 4 43

EXTRAGEREA a VH-a : 12 29
32 6 31

EXTRAGEREA a VIII-a : 25 24
21 41 31

Așa arată o variantă cu 13 re
zultate exacte la concursul Prono
sport, etapa din 23 ianuarie

I. Avellino—Taranto
II. Lecce—Atalanta

III. Lanerossi—Spăl
IV. Monza—Brescia
V. Pescara—Palermo

VI. Rimini—Sambenedettese 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.
Fond de ciștiguri : 314.274

Varese—Cagliari
Ascoli—Ternana (pauză) 
Ascoli—Ternana (final) 
Catania—Mo,dena (pauză) 
Catania—Modena (final) 
Novara—Como (pauză) 
Novara—Como (final)

1977
1
1
1
1
1
2
1

X
1

X
1

X
2 

lei.

de la juniori — ziua începe la 
opt fără un sfert.

...„Șirul indian", în costum; 
roșii, ca de cosmonauți, apare 
din nou pe creasta dinspre Cot; 
2000. Primii se aruncă pe pante 
înzăpezită. Par niște parașutișt’ 
plonjînd din avion. Toți se a- 
runcă și coboară panta de vreo 
două sute de metri pe spate 
„Avalanșa" se oprește în fața 
telecabinei, primii sînt din nou 
Dinu și Lucescu, dar alergarea 
nu s-a terminat. „Pînă la Furni
ca, în oraș, acolo să ne așteptați 
cu mașina !“ sună zgomotos cu
vintele lui Dinu. Și lotul dina
movist pornește spre Sinaia, pe 
scurtătură... „Am făcut un mare 
transfer în această iarnă! ne 
afirmă cu satisfacție antrenorul 
Lică Nunweiller. El se numește... 
Cornel Dinu! De mult nu l-am 
văzut atit de serios, de aspru cu 
sine insuși. Scoaterea Iui din lo
tul național cred că a lansat în 
campionatul nostru un nou 
Dinu !“. Peste un sfert de oră 
coborîm cu mașina în oraș, la 
„Furnica". Așteptăm cam 20 de 
minute. întrebăm în stânga, în 
dreapta, nimeni n-a văzut țipe
nie de fotbalist. Peste încă un 
sfert de oră plecăm în oraș. Ni
meni ! Și atunci luăm drumul 
spre,,Cumpătul", unde este caza
tă echipa. La vila „Bucegi" ne 
întâmpină Vrînceanu : „Ce fa
ceți, vă așteptăm de 20 de mi
nute 7 !...“ Ajunși foarte repede 
la Furnica, „veteranii" echipei 
hotărîseră să continue cursa, a- 
dăugînd cam 6 kilometri. Mul
țumit, antrenorul Ion Nunweiller 
face un calcul : „Cam 15 km au 
alergat în această dimineață! 
Față de măsurile federației, noi 
ne-am propus și lucrăm pe 
munte și în sală cu 40 la sută 
mai mult la capitolul pregătirii 
fizice. Cred însă că vom depăși 
curînd acest 40 Ia sută ! Accen
tul principal il punem pe lu
crul intensiv, mult mai intensiv 
ca anul trecut"....

...Discutăm cu doctorul echipei, 
Mircea Ciortea, „Și antrenorii și 
eu am fost foarte mult ajutați 
de săptămîna de recuperare pe
trecută la București. A fost o 
recomandare excelentă a forului 
de specialitate. înainte, veneam 
la munte și începeam după o zi, 
două, alergarea, fără ca organis-

Momente de destindere

readaptat.

ale dinamoviștilor după efectuarea unul 
antrenament

Apărea 
Indicii

mul să fie 
ușor febra musculară... 
fiziologici în prezent 7 Buni. Pe 
primul loc, cei mai vechi: Lu
cescu, Dinu, Roznai..."

...După-amiaza, cam la un ki
lometru de vilă, prima „miuță“ 
la Sinaia. Pe un platou cu ză
padă mare. Legea jocului : 
„Golul e valabil numai dacă e- 
chlpa care a înscris se află în 
momentul marcării în jumătatea 
de teren adversă, cu excepția 
portarului". Antrenorul Ion 
Nunweiller avea să ne explice: 
„Vreau ca în primăvară Dinamo 
să acționeze ca un bloc unitar. 
Toată lumea în atac, toată lu
mea în apărare. Acesta e idea
lul pentru antrenor ! Și ca să 
fie împlinit trebuie in primul 
rînd o foarte bună pregătire fi
zică !“ „Echipa 
lită încă de la 
Eftimescu — 
Ghiță, Chitaru, 
Gref, Custov".
iouri albe" trase peste trenin
guri : Ștefan — Lucescu, Dumi
trache II, Dobrău, Vrînceanu, Al. 
Moldovan, I. Moldovan, Molnar, 
S. Georgescu. Joc aprig disputat. 
Cu ambiție. Primul gol îl înscrie 
Roznai. Egalează rapid Dumitra
che II, în stilul... unchiului său. 
Roznai mai înscrie două 
Două goluri și Dinu. Și 
autogol (Gref). Lucescu 
din handicap și 6—2 la
Se schimbă terenurile, doar por
tarii rămîn pe loc. Angajare 
mare și în repriza secundă. Al. 
Moldovan vorbește cam mult și, 
sever/ antrenorul Ion Nunweiller

în roșu", stabi- 
București, era : 
Dinu, I. Marin, 
Lucuță, Roznai, 
„Echipa cu ma

goluri, 
primul 
reduce 
pauză.

nu admite nici un rabat făcut 
disciplinei. Alexandru Moldovan, 
primul eliminat al anului, e tri
mis la vilă. In inferioritate nu
merică, „echipa lui Lucescu" re
vine puternic și egalează: 7—7. 
Se aleargă foarte mult, fiecare 
se bate pentru orice balon. Pe 
margine, antrenorul Ion Nun- 
weiller comentează : „Dacă vom 
reuși să menținem această poftă 
de joc în tot returul, drumul 
spre titlu va fi mai ușor. Tre
buie să îmbunătățim și presin
gul și forța și demarcările. Va 
fi greu returul, pentru că toate 
echipele iși fac socotelile in 
primăvară. Și Steaua și Univer
sitatea Craiova și Sportul stu
dențesc și chiar Poli Timișoara 
vor fi adversari dificili. Avem 
patru puncte avans, dar noi vom 
aborda returul ca și cum n-am 
ști de acest avantaj. Numai așa 
vom fi siguri de titlu !...“ Echi
pa Iui Dinu valorifică inferiori
tatea numerică a adversarului, 
îl învinge de cinci ori, pe stânga 
jos, pe ambițiosul Eftimescu și 
cîștigă cu 12—9, după o oră de 
joc. Liderul pleacă spre vilă în 
alergare, cam un kilometru la 
minus 8—9 grade. „Va fi greu 
drumul spre titlu !, zice Mircea 
Lucescu, care cere repetarea 
traseului de Cotă. Noi nu aler
găm, însă, doar pentru sezonul 
de primăvară. Pentru retur, am 
afișat în cabină o declarație a 
lui Vigu, care crede că Steaua 
e cea mai bună echipă ! Noi a- 
lergăm însă, aici, la Sinaia, și 
pentru sezonul de toamnă

Mircea M. IONESCU

U. T. ARAD
FORȚEAZĂ...

De azi U.T.A., revenită la Arad 
lin vacanța de la Păltiniș, unde 

-i efectuat o pregătire fizică in- 
ensă, reia pregătirile obișnuite. 
Iei 17 jucători: lorgulescu, Jivan, 
litea, Gașpar, Giurgiu, Kukla, 
'cliepp, Domide, Broșovschi, Be
lea,- Leac, Cura, Nedelcu, Tisa, 
lall, revenit de la Rapid Arad, 
lizău și Butaș, de la Strungul 
Arad. Un singur absent motivat: 
undașul Ologeanu, aflat încă în 

tratament.
In imagine, antrenament al ju

cătorilor de la U.T.A. pentru 
creșterea forței.

Fotografii : Dragoș NEAGU

DIN PROBLEMELE JUNIORILOR

INITIATIVE CARE AR PUTEA FI EXTINSE
F.C.M. Reșița (echipa de seniori, 

echipele de jilniorj și Centrul de 
copii) are la dispoziție, in Valea 
Domanului, un stadion frumos și, 
alăturat, un singur teren de zgură, 
într-unul din colțurile acestui te
ren, pe un stîlp de metal, cineva 
a instalat, mai demult, un bec 
destul de puternic pentru a lumi
na aleea care duce spre vestiarele 
centrului. In raza de lumină a be
cului se află... întîmplător și o 
porțiune din terenul de zgură, cam 
un sfert din întreaga lui suprafață 
Pe acest colț de „nocturnă”, într-o 
seară de noiembrie, cițiva copii 
bateau cu înverșunare o minge. în 
incinta bazei sportive reșițene nu 
se mai afla decît omul care tre
buia să închidă porțile mari ale 
stadionului, dar omul acela nu se 
grăbea să o facă pentru că era 
destul de devreme, abia ora 19. A 
doua zi, într-o discuție purtată cu 
George Vida și Constantin Sfîrio- 
gea, doi dintre antrenorii care se 
ocupă azi de „schimbul de miine1, 
al echipei F.C.M. Reșița, am in
sistat asupra uneia dintre proble
mele de care depinde desfășura
rea unei activități mai bune în 
centrele de copii și juniori : pro
blema măririi duratei antrenamen
telor, mai ales 
11—13 și 13—11 
este una dintre 
tocmai simple, 
implicațiilor pe 
oricine se poate 
dacă antrenorii din pepinierele fot
balului, din cluburi și asociații, din 
școlile cu clase speciale au făcut, 
pînă acum, tot posibilul pentru a 
folosi la maximum bazele sporti
ve existente, îndeosebi terenurile 
anexă ale acestora, în așa fel îneît 
copiii să poată fi PREGĂTIȚI MAI 
BINE, CONFORM CERINȚELOR 
FOTBALULUI ACTUAL. „Nu s-ar 
putea instala încă două-trei becuri

la grupele mici, 
ani. Indiscutabil, 
problemele nu 

datorită îndeosebi 
care le are. Dar 

întreba, totuși,

de jur-împrejurul 
zgură pentru a se 
sibilitatea măririi duratei antrena
mentelor copiilor și juniorilor 7” — 
l-am întrebat, în acea zi de noiem
brie. pe Pantelimon Bratu, pe a- 
tunci coordonatorul centrului reși- 
țean. „Sigur că s-ar putea ! Este 
o idee foarte bună” — ni s-a răs
puns prompt. Idee pe care, intr-un 
alt colț de țară, la Baia Mare, cîți- 
va antrenori mai întreprinzători au 
și aplicat-o. Una-două ore în plus 
înseamnă foarte mult în balanța 
timpului afectat pregătirii. Numai 
că pentru a se obține acest „su
pliment", să-i zicem... nocturn, pe 
care, sîntem siguri, copiii și-l do
resc, este nevoie de preocupare, de 
eforturi mult mai mari din partea 
tuturor celor care răspund de soar
ta fotbalului nostru.

O altă problemă a eșalonului 
copii-juniorj a constituit obiectul 
unei discuții pe care am avut-o, in 
primele zile ale acestui an. cu an
trenorul piteștean Leonte Ianovschi, 
șeful centrului F.C. Argeș, care 
voia, înainte de toate, să ne comu
nice rezultatele unei atractive com
petiții desfășurate, pe timpul va
canței de iarnă a elevilor, la Pi
tești. Despre ce este vorba ? De 
vreo trei ani, centrul de copii și 
juniori al clubului argesean, orga
nizează, în Sala sporturilor, o în
trecere la care iau parte și echipe 
de copii ale centrelor Universitatea 
Craiova și Chimia Rm. Vilcea. care 
nu au altfel posibilitatea să parti
cipe in perioada de iarnă la nici 
o competiție. Interesant de subli
niat faptul că, în vacanța de pri
măvară, exact cu aceleași echipe, 
întrecerea este organizată Ia Cra
iova. Iată o altă inițiativă care 
merită să fie consemnată, cu atît 
mai mult cu cit și în alte orașe se 
poate proceda în același fel. Dar, 
în loc să se zbată pentru a găsi

terenului de 
crea astfel po-

soluții problemelor cu care sînt 
confruntați, cei mai multi dintre 
acești antrenori așteaptă rezolvări 
de la sine sau un prim prilej de a 
da... bir cu fugitii, de a căuta 
culcușuri mai calde și avantaje 
materiale. Este adevărat, în cîteva 
orașe mari (Bucureștiul este un 
exemplu concludent în această pri
vință) se desfășoară pasionante 
campionate pentru cele mai mici 
grupe de virstâ din centrele de 
copii. Asemenea campionate sint 
mal greu de organizat în localități 
în care există cel mult un centru 
și o școală sportivă. In situații de 
această natură trebuie să intervină 
însă, inițiativa cluburilor, a antre
norilor cu adevărat pasionați pen
tru munca grea de căutare a unor 
veritabile talente. Oare e chiar așa 
întîmplător fantul că inițiativele 
evidențiate mai sus au pornit de 
la F.C. Baia Mare, F.C. Argeș, 
Universitatea Cariova, trei dintre 
cele mai productive pepiniere ale 
fotbalului nostru ? în nici un caz. 
„Copiii trebuie să joace, să joace 
mult, dacă-i posibil in fiecare zi. 
O competiție, oricît de mică ar fi 
ea, poate contribui enorm la men
ținerea acestor copii in perimetrul 
fotbalului pinâ la vîrsta cînd cei 
mai inzestrați dintre ei vor ajunge 
să joace in competiții mari, cu 
caracter republican. Marile efor
turi trebuie să le facem cu cei 
mai mici fotbaliști. Puțini înțeleg 
această necesitate cu mari reper
cusiuni asupra fondului de jucători, 
asupra viitorului fotbalului nostru” 
— afirma Leonte Ianovschi, unul 
dintre puținii, încă, antrenori har
nici și pricepuți. care de ani de 
zile își desfășoară activitatea în 
centrul de copii și juniori al lui 
F.C. Argeș.

Laurențiu DUMITRESCU



ȘAHIȘTI ROMÂNI 

PESTE HOTARE
Florin Gheorghiu lider la Orense, Margareta Mureșan pe locul 3 la Belgrad

După consumarea a 4 runde. în 
turneul de șah de la Orense (Spa
nia), conduce marele maestru 
român Florin Gheorghiu, cu 3V2 
puncte, urmat de Keene (Anglia) 
și Rodriguez (Peru) — cite 3 p, 
Browne (S.U A.) și Hernandez 
(Cuba) — 2%, Tisdall (S.U.A.) — 
2 p. Pomar (Spania) — V/2 p etc.

Florin Gheorghiu l-a învins în 
runda a patra pe Oscar Castro 
(Columbia) și a cîștigat partida în
treruptă în runda anterioară cu 
Jonathan Tisdall (S.U.A,). Alte 
rezultate din runda a patra : 
Keene — Tisdall 1—0 ; Browne — 
Sanz 1—0 ; Piasetsky — Bello 1—0; 
Pomar — Hernandez remiză ; Ro
driguez — Durao remiză.

★
Turneul de la Belgrad a conti

nuat cu runda a 12-a. Ciocâltea 
(România) a remizat cu Simici 
(Iugoslavia). Alte rezultate : Trin-

gov — Vadâsz și Nasici — Pîdevski 
remize ; Vukici — Raicevici 1—0. 
Partida Ciocâltea — Abramovici, 
întreruptă, a fost continuată și cîș- 
tigată de jucătorul iugoslav. In 
clasament pe primul loc se află 
Tringov (Bulgaria), Vadâsz (Un
garia) și Simici (Iugoslavia) cu 
cite 7‘A p, Victor Ciocâltea are 5V2 
p, după ce în cea de-a doua par
tidă întreruptă și continuată a 
remizat cu Janosevici.

★
In turneul feminin, după dispu

tarea a 5 runde, conduc Asenova 
(Bulgaria) și Porubski (Ungaria), 
cu cite 4. Pe locul 3 se află Mar
gareta Mureșan (România) cu 3*/2 
p și o partidă întreruptă. In run
da a 5-a, Mureșan a întrerupt cu 
iugoslava Vulovici. Șahista ro
mâncă a cîștigat cele două partide 
întrerupte cu Grujici și Maria- 
novici.

ILIE NĂSTASE LA TURNEUL 
DE LA PHILADELPHIA

NEW YORK, 23 (Agerpres). — 
La Philadelphia va începe o nouă 
ediție a campionatelor internațio
nale de tenis pe teren acoperit ale 
S.U.A., la care și-au anunțat par
ticiparea unii dintre cei mai va
loroși jucători din lume în frunte 
cu americanul Jimmy Connors, 
românul Ilie Năstase, spaniolul Ma
nuel Orantes, italianul Adriano Pa
netta, australianul Ken Rosewall, 
cehoslovacul’ Jan Kodeș Și alții. La 
turneu participă 48 de jucători. Nu 
vor fi prezenți la această ediție

PE GHEATĂ ȘI PE
,Cupei Europei" : ea 
totalizează acum 104 p, 
fiind urmată de Patri
cia Emonet — 100 p și 
Evelyne Dirren — 50 p.

Proba de coborîre de 
la San Sicario („Cupa 
Europei") a fost domi
nată de sportivii aus
trieci, clasați pe pri
mele 4 locuri. A cîști
gat Klaus Eberhard.

CAMPIONUL 
OLIMPIC 

HEINI HEMMI 
PE LOCUL 9 1

Italianul Mauro Ber- 
nadi a terminat învin
gător în slalomul spe
cial de la Charmey 
(Elveția), fiind urmat 
de americanul Phil 
Mahre și de ceho
slovacul Bohumjr Ze
man. In mod surprin
zător, campionul olim
pic Heini Hemmi, ma
rele favorit al cursei, 
s-a clasat pe locul 9 !

Japonezul Masami

ZĂPADĂ
R.D. Germane (Krause, Schrei
ber, Petzold, Schmidt) care a 
realizat timpul de 1 h 10:02,33. 
Echipa U.R.S.S., care a avut în

americanul Arthur Ashe, care este 
suferind și urmează să fie operat, 
și Stan Smith (S.U.A.), de aseme
nea bolnav.

★
în cadrul turneului internațional 

de tenis pentru juniori, care se 
desfășoară în aceste zile la San 
Jose (Costa Rica), jucătorul român 
Florin Segărceanu l-a învins cu 
6—1, 6—2 pe vest-germanul Wolf
gang Popp. în alte două partide 
disputate, suedezul Per Hyersquist 
l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe bo
livianul Alex Saleski, iar Andreas 
Maurer (R.F. Germania) a dispus 
cu 6—3, 6—3 de Mario Martinez 
(Bolivia).

în proba de dublu, perechea vest- 
germană Wolfgang Popp — An
dreas Maurer a întrecut cu 7—5, 
6—2 cuplul român Florin Segărcea
nu — Andrei Dirzu.

„MARELE PREMIU Al BRAZILIEI** 
LA AUTOMOBILISM

RIO DE JANEIRO (Agerpres). 
— Participanții la „Marele pre
miu al Braziliei", a doua pro
bă din cadrul campionatului 
mondial de automobilism re
zervat piloților de formula I, 
au efectuat ultimul antrenament 
oficial pe circuitul de la Inter- 
lagos. Cel mai rapid tur de 
circuit l-a realizat brazilianul 
Carlos Pace („Brabham"), care 
a obținut o medie orară de 
190,326 km. Cu rezultate bune 
au mai fost înregistrați america
nul Mario Andretti („Lotus"), 
vest-germanul Jochen Mass 
(„Mc Laren") și deținătorul ti
tlului mondial, englezul James 
Hunt („Mc Laren"). La încheie
rea ediției aflăm ordinea primi
lor 3 clasați : 1. Carlos Reute- 
mann („Ferrari"), 2. James Hunt 
(„ Mc Laren"), 3. Niki Lauda 
(„Ferrari").

Franz Klammer, victorios la Weugen
Telefoto : A. P. — AGERPRES

FRANZ KLAMMER LIDER 
IN „CUPA MONDIALĂ"

„Cupa mondială" a programat 
sîmbătă și duminică două noi 
probe, la Wengen în Elveția. 
Proba de coborîre a revenit 
austriacului Franz Klammer, ur
mat de vest-germanul Sepp 
Ferstl și de elvețianul Bernard 
Russi. Â doua zi, slalomul spe
cial a fost cîștigat de suedezul 
Ingemar Stenmark, urmat de 
Paul .Fnommelt (Liechtenstein) 
și de Klaus Heidegger (Austria), 
în clasamentul „Cupei mondia
le", pe primul loc se află 
Franz Klammer cu 133 p, urmat 
de Ingemar Stenmark — 129 p 
șj Klaus Heidegger — 116 p.

Slalomul special feminin de 
la Grindelwald a fost cîștigat 
de americanca Abigail Fisher. 
Clasată pe locul 2, austriaca Re
gina Sackl a preluat conduce
rea în clasamentul general al

Ichimura a cîștigat sla
lomul special de la 
Saint Sauveur (Que

bec), secundat de americanul 
John Tage. în proba similară fe
minină, pe primul loc s-a si
tuat Heidi Preuss (S.U.A.). 
SĂRITORUL A. BOROVITIN

(U.R.S.S.) DUBLU 
ÎNVINGĂTOR LA BAKURIANI

Sportivul sovietic Aleksei Bo- 
rovitin, care în prima zi cîști- 
gase întrecerea de la trambuli
na de 70 m, a terminat învingă
tor și în a doua probă (trambu
lina de 90 m), totalizînd 260,9 p 
(sărituri de 110,5 m). Pe locu
rile următoare s-au clasat Emil 
Dobis (Cehoslovacia) — 238,9 p 
și Iuri Tvanov (U.R.S.S.) —
238,5 p
SURPRIZĂ LA CONCURSUL 

DE ȘTAFETĂ DE LA 
KLINGENTHAL

Proba feminină de ștafetă 
(4X5 km) de la Klingenthal s-a 
încheiat cu victoria echipei

componență pe celebrele schioa
re Galina Kulakova și Zinaida 
Amosova a ocupat locul secund, 
cu lh 10:53,02, fiind urmată de 
Suedia — lh 11:41,83, Finlanda
— lh 12:26,62 și Norvegia — 
lh 12:47,71.

Cursa de 15 km din cadrul 
concursului de Ia Le Brassus a 
revenit norvegianului Odd Mar
tinsen, cu 47:37,0, urmat de el
vețianul Franz Renggli — 
48:04,0 și Arto Koivisto (Fin
landa) — 48:21,0.

CONCURSUL DE PATINAJ 
VITEZĂ DE LA BUDAPESTA
La multiatlon masculin pe 

primul loc sra clasat patinatorul 
sovietic Belov — 177,714 p, se
cundat de Ditell (R.D. Germană)
— 181,845 p. în competiția fe
minină a terminat învingătoare 
Isakova (U.R.S.S.) cu 195,604 p.

JUNIORUL DORIN DINU 
ÎN PRIMII 10 LA 

SPINDLERUW MLYN
La Spindleruw Mlyn (Ceho

slovacia) au luat sfîrșit întrece
rile concursului internațional 
de schi rezervat juniorilor. Pro
ba de slalom a fost cîștigată de 
austriacul Franz Gruber. Dintre 
sportivii români, Dorin Dinu s-a 
clasat printre primii 10.

^\\\\\\\\\\\\\\\^^^I AGENDA SÂPTĂMÎNII I
24

24—29

24—30

25—26

25-29

26—27

Adelbo-

(f). Io

cupelor

27

27—30

28—29

28—30

29—30

30—31

SCHI In ,,Cupa Mondiala*. slalom uriaș (m), Ia 
den (Elveția)

AUTO Continua Raliul Monte Caria

TENIS Turneu ,,indoor", la Philadelphia (S.U.A.)

SCHI In „Cupa Mondiala", coborîre și slalom 
Montana-Crans (Elveția)

PATINAJ
ARTISTIC Campionatele europene, la Helsinki

BASCHET Meciuri în cadrul sferturilor de finala ale 
europene (m, f)

HANDBAL In sferturile de finala ale C.C.E. (f) : Radnlcikl 
Belgrad — Universitatea Timișoara (meci tur)

TENIS Meciuri în campionatul european ,,Indoor" 
echipe

SCHI In „Cupa Mondiala", probe de fond (15 și 30
' Oberhof (R.D.G.)

SCHI In „Cupa Mondiala", slalom șl 
la St. Gervais (Franța)

ATLETISM Campionatele britanice de sala, la

TENIS DE Campionatele Internaționale ale

MASA Bratislava

TENIS Semifinalele „Cupei Davis", zona <

SCRIMA „Trofeul Martini", floreta (m), 
Spreafico", spada, la Milano

SCHI In „Cupa Europei", coborîre (f), la Schladmlng 
(Austria) ; coborîre si slalom (m). Ia Haus im 
Ennstal (Austria)

BOB Campionatul mondial de bob 2, la St. Moritz (El
veția)

TENIS Meciuri în campionatul european „Indoor" pe 
echipe

SCHI In „Cupa Mondiala", coborîre (m), la Morzine- 
Avoriaz (Franța)

pa

la
km)

slalom uriaș (f),

Cosford

Cehoslovaciei, fa

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

turul II — a mizat prea mult pe 
Rozalia Soș. Ea a înscris, e drept, 
11 goluri, dar... Au marcat : Șoș 
11, Dudaș 1, Buta 1, Frîncu 1, 
Dorgo 1 șî Pereș 1 — pentru 
Mureșul, Stănișel 7, Iagăru 5, A- 
Iexandrescu 3, Oancea 3, Șerban 
3 și Mureșan 1 — pentru Rapid. 
Au arbitrat bine R. Antochi și I. 
Boschner (Brașov).

PROGRESUL — TEXTILA 
BUHUȘI 16—8. Au înscris : 
Gheorghe 4, Mihoc 4, Ionescu 3, 
Constantin 2, Cîobanu 1, Biro 1 
și Ștefan 1 — pentru Progresul, 
Munteanu 4, Vieru 2, Vîrlan 1 și 
Petre 1 — pentru Textila.

Au arbitrat bine I. Manoliu și 
C. Gurban (Sibiu).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
IAȘI 23—11. Un galop de sănă
tate pentru bucureștence, o 
nouă confirmare a potențialului

scăzut al ieșencelor pentru jocu
rile în sală. Remarcabil debutul 
în Divizia A al junioarei Lenuța 
Predescu, provenită de la Școala 
sportivă nr. 1. Au înscris : Ar- 
ghîr 9, Furcoi 9, Predescu 2, Ro
tam 2 și Răducanu 1 — pentru 
București, Corban 4, Balici 2, 
Arusti 2, Herța 1, Stamatin 1 și 
Humelnicu 1 — pentru Iași. Bun 
arbitrajul prestat de D. Purică și 
N. Andrea.

VOINȚA ODORHEI — CON
FECȚIA 12—22. Bucureștencele 
au încercat — și au reușit — 
să-și rotunjească golaverajul în 
fața unei echipe cvasiepuizate, 
lipsită de o serie dintre jucătoa
rele care-i dădeau forță. Au 
marcat : Mikloș 5, Istok 4, Kaj- 
tar 2 și Bereș 1 — pentru Vo
ința, Grigoraș 6, Serediuc 5, 
Crișu 3, Neprușel 2, Bidiac 2, It»- 
van 2, Pițigoi 1 și Cariuc 1 — 
pentru Confecția.

Au arbitrat bine D. Ștefănescuu 
și M. Pașec (Craiova).

VICTORIE NORVEGIANĂ NETĂ
ÎN C.E. DE PATINAJ VITEZĂ

Nou! campion continental: Jan Egil storholt
Sîmbătă, în localitatea norve

giană Larvik au început campio
natele europene de patinaj vite
ză (masculin).

Proba de 500 m a fost cîștigată 
de Jan Egil Storholt (Norvegia), 
care a realizat timpul de 39,54 
(nou record al campionatelor), 
urmat de Kay Arne Stenshje
mmet (Norvegia) cu 39,88 și Vla
dimir Lobanov (U.R.S.S.) — 39,89.

în cursa de 5 000 m victoria a 
fost cucerită, de asemenea, de 
Storholt cu 7:23,36, urmat de 
Sten Stensen (Norvegia) cu 
7:26,02 și olandezul Piet Kleine 
cu 7:26,05.

în ziua a doua, duminică, pro
ba de 1 500 m a fost cîștigată 
de campionul european de anul 
trecut Kay Arne Stenshjemmet 
în 1:59,87 (nou record al cam
pionatului), urmat de compatrio- 
ții săi norvegieni Amund Sjo
brend — 2:00,23 și Storholt — 
2:00,48.

Ultima probă, cea de 10 000 m,

urma să decidă pe noul cam
pion. Cel mai bun timp a fost 
realizat de Amund Sjobrend — 
15:03,78, urmat de Sten Stensen 
— 15:06,15 și de olandezul Piet 
Kleine — 15:08,01.

Obținînd pe această din urmă 
distanță timpul de 15:17,92, Jan- 
Egil Storholt (Norvegia) devine 
campion al Europei la multiatlon, 
cu 169,932 p, urmat în clasament 
de: 2. Kay Arne Stenshjemmet 
(Norvegia) 170,377 p, 3. Amund 
Sjobrend (Norvegia) 170,912 p, 
4. Sten Stensen (Norvegia) 171,237 
p, 5. Hans van Helden (Olanda) 
171,674 p, 6. Serghei Marciuk 
(U.R.S.S.) 172,511 p.

Astfel, campionatul european 
de patinaj viteză (tetratlon mas
culin) ia sfîrșit cu victoria netă 
a unui cvartet norvegian, avînd 
în frunte pe campionul olimpic 
al probei de 1 500 m — Jan Egil 
Storholt, urmat de campionul 
continental de anul trecut Kay 
Arne Stenshjemmet.

VIE ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ 
ÎN ATLETISMUL INDOOR

• Dwight Stones la primul succes in acest sezon • A reintrat Viktor Saneev
Circuitul atletic „indoor" din 

S.U.A. a continuat cu concursul de 
la Philadelphia, la startul căruia 
au fost prezenți numeroși campioni 
olimpici și recordmani mondiali. 
In proba de săritură cu prăjina, 
victoria a revenit americanului Dan 
Ripley, urmat de coechipierii săi 
Karl Beli și Roland Carter — toți 
cu 5,33 m. Pe locurile următoare : 
Wojciech Buciarski (Polonia) și

Iuri Prohorenko (U.R.S.S.) — am
bii cu 5,18 m. Recordmanul mon
dial Dwight Stones (S.U.A.) a ob
ținut primul său succes din acest 
sezon, cîștigind proba de săritură 
în înălțime cu 2,26 m. Alte re
zultate : 60 yarzi — Steve Riddick 
6,17, 60 yarzi garduri — Willie Da
venport — 7,17 ; două mile — 
Frank Shorter 8:40,2.

JOE BUGNER NU MAI ESTE 
CAMPION AL EUROPEI !

LONDRA (Agerpres). — Forul 
internațional de specialitate i-a re
tras centura de campion european 
profesionist la categoria grea bo
xerului englez Joe Bugner, deoa
rece acesta nu și-a apărat titlul în 
timpul stabilit. După cum se știe. 
Joe Bugner urma să-1 întîlnească 
în meci oficial pe șalangerul său, 
pugilistul spaniol Jose Urtain. 
Deoarece Bugner nu a respectat 
decizia forului european, titlul la

această categorie a rămas vacant, 
urmînd ca în zilele următoare să 
fie stabilit boxerul care-1 va în- 
tîlni pe Jose Urtain în meci pentru 
centura continentală.

LA 33 DE ANI 
8ILLIE JEAN KING 
REVINE ÎN TEREN

In prima zi a concursului pe te
ren acoperit de la San Francisco, 
triplul campion olimpic Viktor Sa
neev (U.R.S.S.) a cîștigat proba de 
triplusalt cu 16,50 m. fiind urmat 
de americanul James Butts — 16,31 
m. Kenyanul Wilson Waigwa a 
terminat învingător în cursa de 
3 000 m, cu 7:58,1, iar sprinterul 
jamaican Don Quarrie a ocupat 
primul loc în proba de 60 yarzi, 
fiind cronometrat în 6,2. în proba 
de aruncare a greutății, victoria 
a revenit americanului Al Feuer
bach — 20,41 m, urmat de Alek
sandr Barișnikov (U.R.S.S.) —20,17 
m. în concursul feminin, cea mai 
bună performanță a fost realizată 
de atleta engleză Andrea Lynch, 
învingătoare în proba de 60 yarzi 
Cu 6.8.

★
In sală, la Jackson (Missouri), 

sprinterul american Johny Wil
liams a cîștigat proba de 60 yarzi 
cu 5,9, la o zecime de secundă de 
recordul mondial pe teren acoperit. 
In proba de 60 yarzi garduri, vic
toria a revenit lui Monreo Ford 
(S.U.A.), în 7.0.

★

AU ÎNCEPUT JOCURILE DIN SFERTURILE

DE FINALĂ AL C.C.E. LA HANDBAL

Au început Jocurile sferturilor de finală din cadrul Cupei campionilor 
europeni la handbal. In această etapă a competiției, campioana țării noastre, 
Steaua va intilni marți la București pe Calplsa Alicante, campioana Spaniei. 
Intr-unui din primele jocuri ale „sferturilor", redutabila formație vest- 
germană VfL Gummersbach a învins greu, pe teren propriu, cu 16—14 (8—8), 
pe campioana Poloniei, Slask Wroclaw. Unul din cel mai buni jucători ai 
formației poloneze a fost celebrul Jerzy Klempel, pe care-l vedeți în imagine 
înscriind un nou gol pentru echipa sa, cu toată opoziția apărătorului 
Henckels de la VfL Gummersbach.

Telefoto : A.P. — agerpres

LA ZI, ÎN LUMEA 

RECORDURILOR HALTERELOR

NotS : !a flecare categorie existâ cîte trei recorduri : la smuls, la arun
cat și la total

Categoria MONDIAL ROMANESC

52 kg 109 Quintana (Cuba) ■74 100 Hortopan *73
(RE 108.5 Voronin (URSS) ’76

141 Voronin ’76 125 Hortopan '75
242.5 Voronin ’76 220 Hortopan ’75

56 kg 120,5 Miki (Japonia) '76 107,5 Paraschiv,- ’76
(RE 117,5 Nurikian (Bulgaria) ’76

151 Kirov (Bulgaria) ’76 137,5 Rusu ■76
262.5 Nurikian ’76 237,5 Rusu •76

60 kg 130 Todorov (Bulgaria) •76 117,5 Grigoraș ’76
162,5 Golovko (URSS) ’75 145 Grigoraș •76
287,5 Todorov ’76 257 Grigoraș ’76

67,5 kg 141 Urrutia (Cuba) ’76 132,5 Paloș ’76
(RE 140,5 Czarnecki (Poloniei ’76

180 Prevsner URSS) ’76 170 Kiss •76
315 Prevsner ’76 285 Kiss ’76

75 kg 155 Mitkov (Bulgaria) ’76 137,5 Cioroslan ’76
192,5 Smironov (URSS) ’76 177,5 Cioroslan ’76
345 Mitkov ’76 315 Cioroslan ’76

82,5 kg 170 Blagoev (Bulgaria) ’76 145 Miinea ■75
207,5 Milser (RFC) ’76 180 Cioroslan ’76
372,5 Stoicev (Bulgaria) '76 322,5 Miinea ’75

90 kg 180 Rigert (URSS) ’76 142,5 Câprioru ’76
221 Rigert ’76 180 Baroga ’64
400 Rigert ’76 317,5 Câprioru ’76

110 kg 185 Hristov (Bulgaria) ’76 155 Tașnadi ’76
237,5 Hristov ’75 200 Herghelegiu ’74
417,5 Hristov ’75 350 Herghelegiu ’74

-4-110 kg 200 Placikov (Bulgaria) •76 155 Deac •74
255 Alexeev (URSS) ’76 200 Herghelegiu ’74
442,5 Placikov ’76 342,5 Herghelegiu •74

NEW YORK (Agerpres). — Cu
noscuta campioană americană de 
tenis Billie Jean King, care a su
ferit anul trecut o operație la pi
cior, a anunțat că și-a reluat antre
namentele în vederea noului sezon 
internațional. în vîrstă de 33 de 
ani, Billie Jean King a declarat 
că va participa anul acesta la tra
diționalul turneu internațional de 
la Wimbledon,

Pe teren acoperit, la Vilnius, 
atletul sovietic Ramon Llndal a 
cîștigat proba de săritură cu pră
jina cu performanta de 5,36 m.

★
La Hamilton (Noua Zeelandă), 

vest-germanul Karl Fleschen a cîș
tigat proba de 3 000 m cu 7:59,8, 
urmat de polonezul Bronislaw Ma-

Statisticienii de atletism au în
ceput deja să înregistreze primele 
rezultate record ale sezonului. In
tre acestea, iată performanța atle
tului american Paul Cummings. El 
a înregistrat pe distanța de 1 mild 
timpul de 3:59,2, primul timp sub 
4 minute din acest sezon. Cummings 
l-a învins după o cursă strînsă pe 
Wilson Waigwa (Kenya), intr-un 
concurs desfășurat la Los Angeles.

Telefoto : A. P. — AGERPRES

linowski și americanul Duncan Mc- 
•Donald — ambii cronometrați în 
8:00.6. Alte rezultate : 400 m —-
Jim Bolding (S.U.A.) 49.26 : 200 m 
femei — Raelene. Boyle (Austra
lia) 23,98. 1

TELEX • TELEX «TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Prima probă a cam

pionatului S.U.A. (mașini de se
rie) s-a desfășurat la Riverside 
(California) și a fost cîștigată de 
pilotul David Pearson, care a 
concurat pe o mașină „Mercury" 
și a parcurs 500 km cu o medie 
orară de 172,290 km.

• BASCHET • în meci pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Ko- 
raci”, I.P.B. Roma a învins, pe 
teren propriu, cu 90—87 (52—49) 
formația franceză Caen. « în pri
ma zi a turneului de la Szekesfeher- 
vâr, echipa A.T.V. Berlin a între
cut cu 72—65 (31—28) formația
maghiară Videoton, iar Inter Bra
tislava a învins cu 104—68 (59—22) 
pe- Epitok Szckesfehârvăr.

BOX • La Pensacola (S.U.A.) a 
avut loc meciul amical de box 
dintre George Foreman, fost cam
pion al lumii, și portoricanul Pe
dro Agosto. Foreman a obținut 
victoria prin k.o. în repriza a IV-a.

• CICLISM • După 48 de ore, 
în cursa de 6 zile de la Rotter
dam, conduce cuplul Rene Pijnen

(Olanda) — Danny Clark (Austra
lia), cu 178 p.

dei, Gheller l-a învins pe Ka- 
valek.

HANDBAL • In turneul femi
nin de la Varșovia, Jalgiris Kaunas 
a obținut două victorii. Handbalis
tele sovietice au întrecut cu 21—15 
(12—6) formația locală „Skra” și 
cu 19—13 (9—10) echipa Slavia 
Praga. In clasament conduce, neîn
vinsă, Jalgiris Kaunas, cu 4 puncte.

HOCHEI • Rezultate înregistrate 
în etapa a 27-a a campionatului 
cehoslovac : Sparta Praga — Tesla 
Pardubice 4—3 (4—0, 0—2, 0—1) ; 
Sonp Kladno — Z.K.L. Brno 
13—1 (3—1, 4—0, 6—0) ; Dukla
Jihlava — T. E. Gotwaldow 6—0 
(1—0, 0—0, 5—0). Lideră a clasa
mentului se menține formația 
Dukla Jihlava cu 47 p, urmată de 
echipa Sonp Kladno — 41 p.

ȘAH • După 7 runde, în frun
tea clasamentului turneului de la 
Wijk aan Zee se află Kurajița și 
Sosonko cu cite 5 p, urmați de 
Miles, Gheller și Olafsson cu cîte 
4*/2 p. In partida centrală a run

TENIS o In „Cupa Davis", la 
Auckland : Noua Zeelandă — In
donezia 5—0 (ultimele rezultate : 
Fairlie — Wyono ' 6—3, 6—2, 8—6 ; 
Lewis — Terik 6—2. 6—2. 6—0) : 
la Perth : Australia — India 3—0 
(dublu : Alexander. Phil — V. 
Amritraj, A. Amritraj 6—3, 6—2, 
6—3). 0 In semifinale la Boca
West (Florida) : Bjorn Borg — 
Adriano Panatta 6—2, 4—6, 7—5 ; 
Jimmy Connors — Manuel Orantes 
6—7, 6—2. 5—5 (abandon). • Tur
neul de la Baltimore a continuat 
cu sferturile de finală ale pro
bei de simplu : Jan Kodes — Billy 
Martin 7—5, 3—6. 6—2 ; Guillermo 
Vilas — Ross Case 7—5, 6—3 ;
Tom Gorman — Roger Taylor 6—3, 
6—2 ; Brian Gottfried — Buster 
Mottram 7—5, 6—0. In semifinale, 
Brian Gottfried l-a învins cu 6—3, 
6—7, 6—4 pe Jan Kodes, iar
Guillermo Vilas pe Tom Gorman 
cu 6—4, 6—1. • In sferturi de fi
nală la Houston : Mima Jausovec 
a eliminat-o cu 6—4, 6—1 pe
Birsten Shaw, iar Dianne From- 
holtz a învins-o cu 6—2, 6—0 pe 
Carris Mayer.

CAMPIONATE •
ANGLIA : F.C. LIVERPOOL 

ÎNVINSĂ
Etapa de sîmbătă a campiona

tului Angliei a fost mai comple
tă decît cele precedente, întrucît 
vremea, în curs de ameliorare, 
a permis desfășurarea aproape 
completă a rundei. Unele parti
de au dat loc la surprize, ca de 
pildă înfrîngerea liderului F. C 
Liverpool cu 1—2 de către 
Norwich (echipă situată în a 
doua jumătate a clasamentului). 
Și echipa clasată pe locul 2. 
Ipswich Town a suferit o în- 
frîngere în fața lui Tottenham 
(0—1). Dar Ipswich continuă să 
aibă 3 jocuri mai puțin față de 
lider și candidează cu succes în 
continuare la primul loc. Aston 
Villa a întrecut greu pe West 
Ham (1—0), prin golul marcat 
de Andy Gray, lider în clasa
mentul golgeterilor (egalîndu-1 
cu 22 goluri marcate pe Dudu 
Georgescu în clasamentul 
„Ghetei de aur"). Alte rezultate: 
Manchester United — Birmin
gham 3—2 ; Bristol — Arsenal 
2—0 ; Coventry — Middles
brough 1—1 ; Manchester City 
— Leicester 5—0.
1. F.C Liverpool 25 14 5 6 41-24 33
2. Ipswich 22 13 6 3 40-20 32
3. Manchester City 22 10 10 2 33-16 30

CAMPIONATE
R.F. GERMANIA: LIDERUL

SE DISTANȚEAZĂ

Etapa a 19-a în campionatul 
vest-german a înregistrat în 
general rezultate normale, dar 3 
partide au fost amînate din 
cauza terenurilor impracticabile 
sau datorită timpului nefavora
bil. Lidera clasamentului, Bo
russia Monchengladbach, a dis
pus cu 2—1 de Hertha, prin 
golurile marcate de danezul Si
monsen (în excelentă formă) și 
Wimmer. Pentru Hertha a în
scris tînărul Krâmer. De notat 
că după 4 ani Borussia obține 
prima victorie asupra Herthei. 
Foarte disputată a fost partida 
dintre Bayern Miinchen și 
M.S.V. Duisburg, încheiată la 
egalitate (2—2), după ce oaspeții 
conduceau cu 2—0, prin golurile 
semnate de internaționalul 
Worm (2). Apoi, Bayern a egalat 
prin Gerd Muller și suedezul 
Torstensson, Gerd Muller a în
scris cel de al 20-lea gol pentru 
ormația sa și este lider pe lista 
olgeterilor. Săptămîna aceasta 
1 va fi supus unei operații la 
oloana vertebrală (hernie de 
isc) și va fi indisponibil timp 
idelungat, lipsind și la meciu- 
le din sferturile de finală ale

C.C.E., cu Dinamo Kiev. Iată 
celelalte rezultate : F.C. Koln —• 
Rot-Weiss Essen 2—2 ; Ham
burger S.V. — Werder Bremen 
5 3 ; Schalke 04 — Kaiserslau
tern 5—2 ; Karlsruhe S.C. — 
V.F.L. Bochum 2—1. Iată pri
mele clasate :
1. B. Mbnchenglab. 19 13 3 3 41-20 29
2. Bayern Miinchen 19 9 6 4 52-39 24
3. Eintr. Braunschw. 17 8 7 2 29-20 23

ITALIA : DOAR DIVIZIA B...

Meciurile din prima divizie au 
fost amînate, din cauza pregăti
rilor pe care lotul Italiei le face 
în vederea partidei amicale cu 
Belgia, care va avea loc miercu
ri după amiază, la Roma.

Iată rezultatele meciurilor din 
Divizia B : Ascoli — Ternana 
2—0 ; Avellino — Taranto 1—0; 
Catania — Modena 1—0 ; Lane- 
rossi — Spăl 3—1 ; Lecce — 
Atalanta 2—0 ; Monza — Brescia 
2—0 ; Novara — Como 0—1 ; 
Pescara — Palermo 3—1 ; Rimi
ni — Sambenedettese 0—1; 
Varese — Cagliari 2—1.

9 Selecționata Cehoslovaciei 
și-a continuat pregătirile în 
Olanda jucînd în localitatea 
Hattem cu echipa locală de ama
tori F.C. Hattem de care a dis
pus cu 12—0 (6—0).
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