
STEAUA - CALPISA ALICANTESportul
Bni ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

MARȚI 25 IANUARIE 19774 PAGINI - 30 BANI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VAl

ANUL XXXIII

TURNEUL ECHIPEI
FEMININE DE HANDBAL DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT DIN CAPITALA!

Dezbaterile din plenara C.M.E.F.S. București privind aplicarea măsurilor

din Programul de dezvoltare a mișcării sportive aprobat de partid

0 CONTRIBUȚIE SI MAI EFICIENTA A ACTIVITATIIJ 9

A ROMÂNIEI ÎN FRANȚA
Ieri s-a reunit lotul feminin de 

handbal al României. în progra
mul său figurează participarea ,1a 
puternicul turneu internațional de 
la Cheb — Cehoslovacia (31 ia
nuarie — 5 februarie) precum și 
un turneu în Franța (14—21 fe
bruarie) unde reprezentativa Ro
mâniei va susține o dublă intilnire 
cu selecționata Franței.

LOTUL FRANCEZ
DE FOTBAL PENTRU
JOCUL DE LA BORDEAUX

După cum s-a anunțat, lotul de 
fotbal al României va susține trei 
jocuri de verificare în sudul Fran
ței, începînd cu data de 2 fe
bruarie. cînd va întîlni, în noc
turnă, la Bordeaux, o selecționată 
a cluburilor franceze. în vederea 
acestui joc, Michel Hidalgo, an
trenorul echipei Franței, a anun
țat aseară următorul lot :

Portari : Baratelli (Nice), Rey 
(Metz) ; fundași: Batliston (Metz), 
Burkhard (Bastia), Lopez (Saint E- 
tienne), Rio (Nantes) ; mijlocași : 
Keruzore (Laval), Michel (Nantes), 
Platini (Nancy), Sanhoun (Nan
tes) ; înaintași : Amise (Nantes), 
Baronchelli (Nantes), Lacombe 
(Lyon), Rouyer (Nancy), Zimako 
(Bastia).

După cum se poate vedea, un 
lot puternic, în care cei mal mulți 
jucători provin de la F.C. Nantes, 
actualul lider al campionatului 
francez. Nu lipsesc revelațiile anu
lui 1976, Platini si Rouyer. E pre
zent și Keruzore, care se află în 
fruntea clasamentului alcătuit prin 
adiționarea „stelelor".

Ieri, la Ateneul Tineretului din Capitală, a avut loc Plenara CMEFS București, la care au participat membrii consiliului municipal pentru educație fizică și sport, reprezentanți ai organizațiilor locale cu atribuții în domeniul mișcării sportive, profesori de specialitate, antrenori, sportivi fruntași, activiști sportivi din cluburi și asociații, invitați.Prin întreaga sa desfășurare, Plenara CMEFS a constituit un moment deosebit în viața sportivă a Capitalei, cel mai mare șl puternic centru al țării, în care, după cum este cunoscut, există un valoros potențial sportiv. Tocmai dimensiunile superioare ale mișcării sportive bucureștene au sporit importanța dezbaterilor, în cadrul cărora a fost, cu exigență, analizată contribuția adu
să de organele sportive, de cei
lalți factori cu atribuții, la în
deplinirea integrală și exemplară 
a obiectivelor stabilite prin do
cumentele de partid, recent prin 
PROGRAMUL de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport din țara noastră pînă în 
1980, aprobat de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.După ce, în deschiderea lucrărilor, tov. Nicolae Mihalache, șef de secție la Comitetul municipal București al P.C.R., președintele CMEFS, a subliniat faptul că plenara CMEFS are loc într-o perioadă în care' întregul activ al mișcării sportive se a- flă angajat în aplicarea în practică a tuturor prevederilor Pro-

gramului, tov. Nicolae Stancu, prim-vicepreședintele CMEFS, a expus o amplă dare de seamă cu privire la activitatea desfășurată în anul 1976. Participanților la plenară *le-a fost înfățișat un frumos • și bogat bilanț, reunind principalele succese realizate în sportul de masă și de performanță.S-a desprins limpede concluzia 
că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, CMEFS, 
ceilalți factori cu atribuții la ni
velul municipiului București, au 
acționat cu eficiență sporită pen
tru realizarea obiectivelor cres
cute ale perioadei analizate. Numeroase cifre au exemplificat concludent progresele înregis
trate în direcția îmbunătățirii 
continue a activității de masă și 
o serie de rezultate bune și foar
te bune obținute in activita
tea de performanță, contribuția cluburilor, asociațiilor și a unor unități’ școlare și universitare la 
succesele de prestigiu repurtate 
de sportivii români în anul 1976 
la marile competiții internațio
nale și îndeosebi Ia Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Fără îndoială, asemenea reușite au marcat și activitatea de întărire a bazei materiale, de pregătire și perfecționare a cadrelor, de educarp a tineretului sportiv bucureștean, la fiecare dintre aceste domenii de activitate evidențierile făcute avînd rea deplină a faptelor, progrese substanțiale.Dominanta analizei lareferim a fost însă scoaterea la iveală a lipsurilor încă existente, a neajunsurilor care au împiedicat în destule re și rezultate lităților și a 'ESte, desigur,că în plenară s-au spus lucrurilor pe nume pentru că numai o 
asemenea analiză realistă, exi-

acoperi- a unor
care ne

locuri o dezvolta- pe măsura posibi- cerințelor actuale, meritoriu faptul

gentă, poate determina cunoaș
terea și aprecierea progreselor 
sau a rămînerilor în urmă, anga
jarea mai fermă a activului spor
tiv bucureștean într-o activitate 
mai susținută pentru obținerea 
unor rezultate superioare. S-a arătat, astfel, că în activitatea multor profesori de educație fizică se manifestă rutină și comoditate, că o serie de inițiative valoroase nu sînt continuate cu perseverența necesară, după cum nici acțiunile sportive de masă nu se organizează cu ■ frecvența șl eficiența cerute de sarcinile actuale, deși au fost create condițiile necesare. Critici îndreptățite au subliniat, de asemenea, . necesitatea ca în viitor să se acționeze mult mai susținut și în direcția folosirii bazelor sportive, ca și pentru mai buna întreținere și gospodărire a acestora.In ceea ce privește activitatea de performanță a rezultat că frumoasele succese de care a- minteam puteau fi și mai valoroase dacă toate unitățile spor
tive din Capitală ar fi adus o 
contribuție la nivelul posibilită
ților, în raport cu numărul și 
calificarea cadrelor de speciali
tate, cu baza materială evident 
mult îmbunătățită în ultima 
vreme. Aceasta explică în bună măsură și faptul că unele obiective de performanță propuse pentru Jocurile Olimpice de la Montreal nu au fost integral îndeplinite — atletism, tir, scrimă, volei, baschet, înot, canotaj, lupte libere. Firește, au fost și alte cauze: minusuri în munca de selecție și în procesul de pregătire din unele secții, controlul și îndrumarea insuficiente din partea organelor sportive

Dan GARLEȘTEANU

Fază din etapa. anterioară a C.C.E., 
aruncă

Aflată Ia „ora" 
finală, deci în etapa 
au mai rămas doar 
Cupa campionilor 
handbal masculin 
azi, de la ora 18, la Palatul Spor
turilor și Culturii, una dintre cele 
mai atractive confruntări ale în
trecerii : prima manșă a disputei 
dintre campioana României și 
campioana Spaniei, țară în care 
handbalul cunoaște în ultimul 
timp un progres deseori subliniat 
de comentatori și specialiști. Cele 
două echipe, în speță STEAUA’ și 
BALONMANO CALPISA ALI-

(Continuare in pag. a 3-a)

sferturilor de 
cînd în cursă 
opt echipe, 

europeni la 
programează

V. VHolis 
vor

Arbitrii I. Kiuzul sl 
— ambii din U.R.S.S., 
duce formațiile :

STEAUA ! Munteanu 
chidan (12) — Kicsîd _ _
(3) , Birtalan (4), Stockl 
Dragăm iță (7), Voma (6), 
(-8). Dan Petru (9), Neagu 
Cheli (14).

CALPISA : Perramon (1), 
Migue! (16) — Albizu (3), Mirete
(4) , Cascallana (5), Trochel (8), 
Labaca (9), Lopez (10), Ta are 
(13), Novoa (14), Castanos (15), 
Hernandez (IS).

Meciul va fi transmis în între- 
fdme de Studioul nostru de Te-* 
evîziime. in paranteze, numerele 

de pe tricourile jucătorilor.

con-

in care Steaua a eliminat pe H.B. Dudelange (Luxemburg). Dan Petru 
la poartă cu toată opoziția apărătorilor

mal oferit cîteva amănunte, nu 
lipsite de interes pentru cei ce vor 
vedea jocul la sală sau pentru 
telespectatori. Echipa din Alicante 
a ciștigat de două ori campionatul 
Spaniei și numără în componența 
sa cîțiva reputați internaționali, 
cum sînt portarul Jose Perramon, 
redutabilii interj Jesus Albizu și 
Ignacio Novoa, precum și Miguel 
Cascallana, Santos Labaca, Jose 
Taure și Mario Hernandez — pi
voți sau extreme percutante. Ilus
trativ în ceea ce privește valoarea 
formației oaspe este și faptul că 
în „optimi", handbaliștii spanioli 
au eliminat (prin două victorii : 
14—7 acasă șl 20—18 în deplasare) 
pe campioana Norvegiei, Oppsal 
Oslo.Deci, Steaua trebuie să pună în acest meci mal mult accentul pe

oaspeți.
un „handbal-productiv” cu ajuto
rul căruia să-și asigure încă din 
primul joc o zestre în stare să o 
pună la adăpost de surprize, asi- 
gurîndu-și calificarea in semifina
le. Sarcina este deosebit de grea și 
aceasta nu numai prin prisma va
lorii adversarului. Cum ne spunea 
ieri antrenorul Cornel Oțelea, el 
are mari dificultăți în alcătuirea 
formației, deoarece portarul titu
lar, Ștefan Orban, este accidentat 
(a fost operat sâmbătă), iar rezer
va sa Nicolae Munteanu, suferind 
de discopatie, nu poate da un ran
dament deplin. în plus, la acest 
meci nu va fi utilizat Tudosie (ac
cidentat). Handbaliștii de la Stea
ua au petrecut cîteva zile la Ti-, 
miș, de unde au revenit la sfîrșitul 
săptămînii trecute. Ieri și azi ei 
au făcut antrenamente intense.

m.C2),

De

CANTE, s-au pregătit cu multă 
atenție și seriozitate în aceste 
zile, urmărind — fiecare — să-și 
atingă obiectivul (calificarea în 
semifinale) încă din primul meci 
al „sferturilor”.

Tocmai din acest motiv oaspeții 
au sosit în Capitală de duminică 
seara și au putut avea astfel timp 
pentru a efectua un antrenament 
pe podiumul sălii unde speră... „să 
piardă Ia o diferență cit mai mică, 
pentru a putea reface terenul a- 
casă, la Alicante” — cum ne spu
nea antrenorul echipei, Miguel 
Roca. Tot acest tehnician ne-a

MIERCURI Șl JOI, IN SALA FLOREASCA,

• MECIUL CU A.S. VILLEURBANNE VA ÎNCHEIA „SERIA STEAUA" 1N CAPITALA, IN „SFERTURILE" 
CUPEI CUPELOR • ECHIPA LUI ANDRE BUFFIERE VINE DUPĂ O VICTORIE ASUPRA FORMAȚIEI A.S. BERCK
• SPARTAK MOSCOVA, ADVERSARA RAPIDULUI IN CUPA „LILIANA RONCHETTI", A SOSIT IN CAPITALA

MANIFESTĂRI SPORTIVE
DEDICATE „ZILEI UNIRII

Vișan (14) ți Pisaru încearcă să forțeze poarta lui Netedu (Fază din 
meciul de vineri Dinamo — Steaua 5—4) Foto : I. MIHAICA

DEȘI JOCUL ECHIPELOR ‘NOASTRE S-A ÎMBUNĂTĂȚIT
..........................................................................

NIVELUL HOCHEIȘTILOR FRUNTAȘI 
SUB CERINȚELE 

INTERNAȚIONAL!

w

SE AFLĂ ÎNCĂ
STANDARDULUIPatinoarul „23 August" din ' Capitală a găzduit într-un program non-stop, trei tururi ale Diviziei naționale de hochei pentru echipele din seria I. La încheierea lor și înaintea ultimelor două, programate în primăvară, clasamentul rul : este următo-
1. STEAUA 15 13 0 2 143- 41 26
2. S.C. M. Ciuc 15 8 1 6 72- 80 17
3. Dinamo 15 7 1 7 84- 70 15
4. Dunărea Galați 15 1 0 14 29-137 2Aruncînd o privire asupra lui apare evident faptul că dacă 
Steaua și-a asigurat — practic —titlul de campioană, în schimb lupta pentru locul secund (care — în sezonul viitor — dă ocupantei sale drept de joc direct în turneul final al „Cupei României") se menține foarte încordată, făcînd deosebit de interesante viitoarele două întîl- niri între Sport Club și Dinamo.Runda bucureșteahă a actualei ediții a campionatului rămîne memorabilă pentru modul spectaculos în care a relansat interesul publicului față de hochei. De la meciurile vedetă ale grupei B a campionatului mondial (desfășurată aici în 1970 și 1972), patinoarul n-a mai cunoscut o asemenea afluență de spectatori (peste 8 000 !), mai cu seamă la tradiționalele derbyuri Steaua — 
Dinamo. Dar și în alte zile nu s-ar mai jucat, ca altă dată, în fața... tribunelor goale. Este, fără îndoială, meritul formațiilor fruntașe ale campionatului, capabile — așa cum vom vedea — să ofere partide atractive, dar și al hocheiului nostru, în general, care a făcut anul trecut marele pas în grupa A a campionatului mondial.

Sub aspectul luptei, al calită
ții, al nivelului tehnico-tactic si

al vitezei (elementele de bază ale oricărui joc sportiv) cele 18 jocuri, disputate într-un interval de două săptămîni, au marcat uri progres. La primele trei echipe din eșalonul fruntaș se poate constata o cristalizare și o omogenizare a liniilor de atac. Aceste formații dispun acum de cîteva triplete noi, bine conturate. La Steaua : Mikloș — Ole- 
nici — Nistor și JV. Huțanu — 
Gh. Huțanu namo : Vișan 
Bandas o linie 
Bașa — ferit la 
tea — mult consacrată).
Gheorghiu și Herghelegiu au resimțit însă — prin îmbolnăvirea lui Hălăucă — lipsa unui centru 
(Popa! deși în progres a fost uneori depășit de valoarea partidelor).în apărare s-au distins, de a- semenea, cîteva cupluri omogene : Gali — Antal (S.C. M. Ciuc), 
Justinian — Ioniță (Steaua) și s-a impus în mod deosebit Pană (Dinamo) care, pe postul de fundaș, pare să-și fi găsit o nousS vocație, cea de apărător.In tot acest context (omogenitate, viteză, progres tehnico-tactic) echipele au putut oferi o serie de meciuri dîrze, echilibrate, frumoase, iar pe alocuri chiar momente de mare spectacol hocheistic. Este suficient să ne amintim de al doilea și al treilea joc dintre Steaua și Dina
mo, la cele trei întîlniri dintre 
Dinamo și Sport Club, la ultima

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

- Cazacu, la Di-
— Dumitru —

(Pisaru), la Sport Club, de „veterani", Texe — 
Borbath. (Nu ne-am re- linia dinamovistă Cos- 
Tureanu— Axinte, de La Steaua,

(Continuare în vag, a 2-a)

Toate cele trei echipe românești participante la sferturile de finală ale cupelor europene la baschet susțin săptămîna a- ceasta meciurile ’ _Primele formații Steaua și Rapid miercuri în sala A.S. Villeurbanne partida va fi transmisă la și cu Spartak Moscova 19,30), în cadrul Cupei cupelor și, respectiv, Cupei „Liliana Ronchetti". Joi (la ora 18, în aceeași sală), baschetbalistele de la I.E.F.S. susțin partida cu campioana Italiei, GEAS Sesto San Giovanni, aureolată de o recentă victorie la scor (68—48) în fața deținătoarei C.C.E., Sparta Praga.Desigur, întrecerea cea mai atrăgătoare este cea dintre Steaua și A.S. Villeurbanne, ultima pe care o dispută șteliștii în Capitală, în cadrul „sferturilor", toate cele trei ale returului trebuind să le susțină (datorită unei bizare și rarisime trageri la sorți!) în deplasare. Este un meci de o importanță deosebită pentru calificarea echipei Steaua în semifinale și în același timp o ultimă șansă pentru echipa franceză. In legătură cu pregătirile pentru această întîlnire, 
Alexandru Fodor, antrenor secund al sportivilor de la Steaua, ne-a declarat : „în dorința de a 
obține a treia victorie. în sfer
turile de finală ale Cupei cupe
lor, am încercat să pregătim 
echipa Ia un nivel cit mai bun, 
ținînd seama, în primul rînd, de 
valorile individuale ale adver
sarilor. Jucătorii sînt animați de 
dorința de a repeta evoluțiile 
din meciurile cu Forst Birra 
Cantu și Juventud Badalona, iar 
în ipoteza că vor reuși acest lu
cru, ei își majorează simțitor 
șansele de calificare". Mai trebuie adăugat că oaspeții, al căror antrenor este reputatul An
dre Buffiere, fost component al reprezentativei franceze, vin după o victorie prețioasă în campionatul țării —* 89—88 cu A.S. Berik — și se află în fruntea clasamentului. Din formație nu vor absenta actuala vedetă 
a baschetului francez, Alain Gilles (1,88 m), nord-americanii 
George Carter (1,98 m) și Roger 
Moore (2,05 m). Al treilea baschetbalist din S.U.A. — Bob 
Lackey (2.03 m) nu va juca,

în București, vor care vor Floreasca(ora
evolua juca cu 17,45 T.V.) (ora

romanu s-au antrenat in comun

Publicăm în continuare vești 
primite de la corespondenții noș
tri, referitoare la amplele compe
tiții omagiale, desfășurate în în
treaga țară, dotate cu „Cupa Uni
rii”.

BUȘTENI. Pe pîrtia Caralmanul 
din Bușteni s-a desfășurat dumini
că, în organizarea Consiliului sin
dical județean Prahova, primul 
concurs popular de schi deschis 
tuturor categoriilor de vîrstă și 
dotat cu „Cupa Unirii". Au par
ticipat peste 100 de schiori la pro
bele alpine și 55 la întrecerile de 
fond. în urma adiționării puncta
jului, trofeele puse în joc au re
venit sportivilor de la Caraimanul 
Bușteni In probele alpine și Căr- 
pați Sinaia, în cele de fond. Iată 
cîștigătorii : fond : Mihaela Voicu, 
Roland Bening, Florin Moldoveanu, 
Ion Iobu ; alpine : Maria Păunes- 
cu, Ștefan Moldoveanu, Gheorghe 
Vișan, Andra Albert. (V. ZBÂR
CEA — coresp.).

SIBIU. în organizarea Școlii ge
nerale nr. 4 din localitate a avut 
loc cea de a 3-a ediție a tradițio
nalei competiții „Crosul Unirii”. La 
întreceri au luat parte peste 200 
de concurenți, sportivi din școli și 
întreprinderi ale municipiului Si
biu, pe 6 categorii de vîrstă. Prin
tre cîștlgători s-au numărat : Vir
ginia Chirie, Dagmar Artz, Corina 
Iosif, Maria Dumitru (toate de la 
Șc. gen. 4), Viorica Păcuraru 
(O.J.T.), Ion Dușiu (Lie. ind. ali
mentar), Aurel Ciuchiță (Lac. 2 
Construcții).

La Casa de cultură a tineretului 
au avut loc întreceri dotate cu 
„Cupa Unirii” la tenis de masă — 
competiție la care au participat 13 
echipe — locul 1 revenind sporti
vilor de la Flamura Roșie (Ilie 
IONESCU, coresp.).

BUZĂU. Pe aleile Parcului Ti- 
. neretului s-au desfășurat atractive 
întreceri de cros, cu participarea a 
peste 200 de elevi. Tot duminică, 

- pe luciul gheții lacului din Parcul 
Crîng au avut loc întreceri la pa
tinaj, urmărite de numeroși spec
tatori. S-au evidențiat sportivii 
Marian Rangheț (Lie. chimic), 
Elena Hîrșu (Șc. gen. 1), Cristian 
Avram' (Șc. gen. 15). De mențio
nat că aici au fost organizate lec
ții de inițiere în acest sport, sub 
îndrumarea prof. Gh. Dobrescu. în 
Sala Voința' din localitate au avut 
loc întreceri de șah și 
masă pentru cooperatori 
SOARE, coresp.)’.

BUCUREȘTI. Printre 
de învățămînt din Capitală, în ca
re la sfîrșitul săptămînii trecute au 
avut loc numeroase întreceri spor
tive dotate cu „Cupa Unirii", se 
numără și Școala generală 136. 
După cum ne informează directo
rul Gh. Stoian, în' aceste acțiuni 
au fost angrenate 14 echipe de mi- 
ni-fotbal, 8 echipe de volei fete, 8 
echipe de handbal ș.a. evidențiin-

fondiștilorAspect din întrecerea 
de la BușteniFoto : V. ZBARCEĂ

tenis de
(Dumitru

unitățile

du-se clasele a 6-a A, a 6-a B, a 
7-a B, a 8-a A. Cu acest prilej 
numeroși elevi au trecut o parte 
din normele Complexului „Sport 
și sănătate” (N, TOKACEK, co
resp.).

TIMIȘOARA. In jur de 100 copii 
din municipiul nostru au participat 
la un atractiv concurs de natație, 
organizat de CJEFS cu sprijinul 
asociației sportive de la întreprin
derea Industria lînii. 
șui de pe Bega, la 
Diaconovici Loga” au 
zate întreceri datate 
Unirii" la tenis de masă, 
fost cîștigate de Gabriela Bălan și 
Vențel Antoniu. (C. CREȚU, co
resp.).

VASLUI. Aproape 2 000 de tineri 
au participat la întrecerile, deose
bit de viu disputate, organizate de 
Consiliul județean al sindicatelor 
Vaslui, Ia tenis de masă și șah, 
dotate cu trofeul „Cupa Unirii”. 
Duminică, în sala Casei de cultură 
din Vaslui a avut loc faza finală 
a acestei competiții. Primele trei 
locuri in clasament au fost ocupa
te de : Valerica Gheorghiu (Huși), 
Mihaela Atănăsoaie (Vaslui), Mi- 
haela Stupurac (Bîrlad), L. Darie 
(Vaslui), P. Pavlov (Huși). C. Ra
fael (Vaslui) — la tenis de masă ; 
Maria Buhăescu (Bîrlad), Lucia 
Andrei (Huși), Dana Cotoranu 
(Bîrlad), C. Cărăușu (Băcești — 
Negrești), C. Cosma (Vaslui), N. 
Arsene (Vaslui) — la șah. (Mihal 
FLOREA, coresp.).

Tot în ora- 
Liceul „C. 
fost organi- 
cu „Cupa 

Ele au

Ieri. cei mai buni baschetbaliști deoarece regulamentul europene permite utilizarea numai doi ționalitate. seară un compania care urmează să plece joi R. D. Germană.
„Baschetbalistele de la Rapid 

au avut drept scop al pregătiri
lor acomodarea cu adversare 
înalte, care cred că vor predo
mina în formația Spartak Mos
cova și, în acest scop, am făcut 
antrenamente cu echipe de ju
niori", ne-a declarat prof. Si
gismund Ferencz. Aprecierea sa asupra taliei oaspetelor s-a dovedit corectă, Spartak Moscova (clasată pe locul 2 în ediția tre-, cută a campionatului U.R.S.S., performanță datorită căreia înlocuit în cupele europene Spartak Leningrad) avînd componență două jucătoare 1,90 m. (Olga Suharnova, 
Feriabnikova, ambele în olimpic), una de 1,86 m (Tatiana 
Mamaeva) și una de 1,84 m 
(Olga Kalitvianska). Oaspetele 
au sosit ieri în Capitală.

Dumitru STĂNCULESCU

cupelor a jucători de altă na- Steaua a efectuat a- antrenament util în. reprezentativei țării, în

a pe în de 
Neli lotul

DINCOLO DE CELE 50 DE MINUTE■Vorbindu-se despre activitatea sportivă în rîndul elevilor de la școala pe care o conduce — Școala generală nr. 1 din Odobești — directoarea Virginia Enache ne spunea că „aceasta a contri
buit, în ultima vreme, într-o 
foarte mare măsură la dezvolta
rea unui climat de muncă mai 
bun, mai entuziast, în toate do
meniile. Revirimentul produs 
datorește, în mare măsură 
pasiunii pentru meseria sa, 
care dă dovadă profesorul
educație fizică". L-am întrebat pe prof. Nicolae Cuconoiu, căci despre el este vorba, cu ce și-a început activitatea, aici, în 1971, cînd a fost repartizat. Și ne-a răspuns : „Cu crearea condițiilor 
pentru a putea face sport cu 
elevii așa cum se cere să fie fă
cut, dincolo de cele 50 de minute 
ale orei de educație, fizică".

Intr-adevăr, cu ajutorul cadre-

creată, mai întîi, o frumoasă bază sportivă. Ea cuprinde un teren de minifotbal împrejmuit, teren de baschet, bituminat, teren de volei, groapă de sărituri, sector de aruncări. A fost, de asemenea, amenajată — cu multă
că aici se efectuează și trecerea normelor complexului „Sport și 
sănătate". Pe listele acestei acțiuni de masă aproape toți elevii din diplome au șiDintre planurile tăm că echipelese și 

de 
de

Însemnări

grijă și potrivit necesităților — o încăpătoare sală de sport.Cînd am vizitat școala se aflau în plină desfășurare întrecerile din cadril campionatului inter- clase la1 fotbal, tenis de masă, baschet, șah, volei. „De fapt, baza 
noastră sportivă adună, practic, 
întreg tineretul din localitate: 
de la elevii Liceului agricol, la 
copiii de la grădinița vecină", 

_ _ ‘ De notat
)........................................................................................................_

lor didactice, al elevilor, a fost ne spune profesorul.

sînt înscriși școlii. O parte fost înmînate. de viitor no- reprezentative de volei ale Școlii gen. nr. 1 țintesc să se impună printre cele mai bune formații școlare din județ. Pentru atingerea acestui obiectiv se fac antrenamente intense. De altfel, în turneul județean al liceelor de anul trecut, echipa de volei fete, junioare II, formată de prof, ocupat locul I.La plecare ni s-a elevii — de la mic așteaptă cu nerăbdare pentru primele reprize de să- niuș, pe pîrtia numită „La Ro- bescu". Toate pregătirile au fost făcute..,'

Cuconoiu. arelatat că la mare — zăpada,
Viorel TONC^ANU |
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GHEORGHE OCZELAK (baschet)
S«a născut la 16 martie 

1951, la Cluj-Napoca. Prac
tică baschetul din anul 
1965. fiind inițiat in acest 
joc sportiv de prof, vasile 
Mureșan, pe atunci .antre
nor la școala sportivă din 
Cluj-Napoca. In anul 1969 
s-a transferat la echipa 
Steaua; din anul 1970 a 
'făcut parte, fără întreru
pere, din lotul reprezenta
tiv, susțintnd 126 de me
ciuri inter-țări. Maestru al 
sportului; ofițer.

n •

SULTANA IAGARU
S-a născut la 9 aprilie 

1956 in comuna Dor Mă
runt (județul Ialomița). A 
pasionat-o sportul încă din 
copilărie, in handbal debu- 
ttnd in anul 1969. Primii 
pași Da făcut la Școala 
sportivă nr. 2, sub îndru
marea profesoarei Claudia 
Bădescu, lucrlnd apoi cu 
profesoara Dorothea Xones- 
cu. Din anul 1975 activea
ză la clubul Rapid (antre
nor; Fr. Spier). A fost se
lecționată în echipa de ti
neret a României (1975) și 
tn reprezentativa de seni
oare (din toamna anului 
1976).

ÎNAINTE DE TOATE,
MUNCA SI

5
CONDUITAfostul texti-

PENTRU UN LOC
DEMN ÎN SOCIETATE...

Sultana Iagăru este o apariție reconfortantă în 
handbalul nostru feminin. Harnică și conștiincioa
să, eficientă în atac (este o extremă deosebit de 
incisivă) și dîrză în apărare, tînăra handbalistă s-a 
impus repede atenției specialiștilor. Calitățile fizice 
(forță, viteză) și cele psihice (curaj, combativitate) 
formează un suport de mare însemnătate pentru 
progresul ei tehnico-tactic. Sub îndrumarea exce
lentului tehnician Francisc Spier, Sultana Iagăru 
a cunoscut o evoluție ascendentă și, desigur, după 
ce va traversa „criza de adaptare” (Divizia A și 
echipa națională presupun un timp pentru intrare 
în ritm și obișnuință cu noile exigențe) va conti
nua să urce pe treptele valorii. Handbalul nostru 
feminin are nevoie — în încercarea sa de a reveni 
pe podiumul de premiere al marilor întreceri in
ternaționale oficiale — de elemente viguroase și 
rapidista vine în întâmpinarea acestui deziderat.

Pasiunea Sultanei Iagăru pentru sport, devota
mentul ei total, seriozitatea pe care o manifestă în 
pregătire și — mai ales ■— modestia ei sînt pre
mise sigure pentru ascensiunea în lumea handba
lului.

»
înălțimea nu prea impunătoare (2,01 m) penttu 

postul de pivot modern și fizicul destul de firav 
nu Iasă impresia unei valori deosebite. Și, totuși, 
Gheorghe Oczelak a izbutit de la primele apariții 
in „arena" baschetului să se impună, și încă cu 
autoritate, făcindu-se remarcat și— selecționat în 
reprezentativa României după numai un an de 
activitate în Divizia A. De fapt, trebuie menționat 
că poziția de pivot a fost doar o „rampă de lan
sare", Oczelak fiind de fapt o extremă de cel mai 
modern tip, precis în aruncările de la distanță și 
semidistanță, cu „apariții" surprinzătoare și efici
ente sub panou, cu un bagaj complex de procedee 
tehnice, care cuprinde atît „distanța” extremei, cît 
și „cîrligul” pivotului. Deosebit de eficient, Gheor
ghe Oczelak este autor a 104 puncte din cele 476 
marcate de Steaua în actuala ediție a Cupei cupe
lor, deși a avut ca adversari direcți celebrități ale 
baschetului european', toți jucători cu o talie su
perioară: Filba (2,08 m), Buescher (2,05 m), Santil- 
lana (2,05 m) la Juventud Badalona, Dalia Fiori 
(2,03 m), Wingo (2,03 m) la Forst Birra Cantu.

DUPĂ C. N. DE TIR LĂ ARME CU AER COMPRIMAT

MAI MULTĂ RESPONSABILITATE LA CLUBURI
FATĂ DE PREGĂTIREA TRĂGĂTORILOR!Campionatele la arme cu aer fășurate la sfîrșitul trecute la sala poligonului din parcul sportiv Dinamo nu și-au atins în întregime scopul. în intenția organizatorilor, primele „naționale" de tir ale anului 1977 trebuiau să constituie un test decisiv pentru alcătuirea echipei reprezentative în vederea campionatelor europene din Andorra (10—13 februarie). Din păcate însă, cu puține excepții, 

rezultatele înregistrate de-a lun
gul celor trei zile de concurs au 
avut o valoare scăzută îngreunînd 
misiunea selecționerilor. Considerăm că principala vină aparține cluburilor, specialiștilor care activează în aceste unități.După cum se știe, anul trecut 
a intrat în vigoare un regula
ment de haremuri pentru participarea la marile concursuri in
terne și internaționale. Acest re- regulament a fost prezentat, discutat, îmbunătățit și acceptat de către toți antrenorii. La vremea respectivă (toamna anului trecut) s-a considerat că acest document este un instrument de lucru important în acțiunea generală de ridicare continuă a rezultatelor tirului românesc. Recentele campionate de tir la arme cu aer comprimat au lăsat să se vadă 
clar că antrenorii n-au acordat importanța cuvenită tocmai a- cestor haremuri unanim acceptate anterior. Nu au fost organizate suficiente acțiuni pentru

naționale de tir 
comprimat, des,- 

săptămînii

trecerea haremurilor în unele ■județe (Iași, Bacău, Cluj), astfel că unitățile de performanță nu au avut un număr \ satisfăcător de concurenți la campionatul disputat săptămîna trecută. Pe de altă parte, judecind după va
loarea scăzută a rezultatelor de 
la aceleași întreceri opinăm că 
reuniunile pentru obținerea ha
remurilor, organizate la nivelul 
local, s-au desfășurat intr-un 
climat de superficialitate, de 
lipsă de responsabilitate. Ne punem, în aceste condiții, Întrebarea : cînd au tras țintașii noștri la adevărata lor valoare ? In concursurile locale, de obținere a haremurilor, sau la campionatele naționale din sala Dinamo ?Aceste cifre nesatisfăcătoare mai pot conduce și spre o altă concluzie la fel de puțin îmbucurătoare. Faptul că probele o- limpice de pistol precizie și de pușcă 3 X 40 f sînt în general deficitare în tirul românesc, se datorează în bună măsură și lipsei de atenție cu care sînt tratate la nivelul cluburilor pregătirile la... arme cu aer comprimat. După cum se știe, proba de pistol 10 m, este o „miniatură" a pistolului precizie, iar cea de pușcă 10 m se execută în poziția „picioare" adică în- tr-una dintre cele trei poziții ale probei de pușcă liberă 3 X 40 f...în contextul general al rezultatelor slabe obținute la sala poligonului Dinamo, ne vedem o-

bligați să exemplificăm afirmațiile făcute anterior și să criticăm multe dintre unitățile de performanță care au avut reprezentanți la campionatul național de tir la arme cu aer comprimat : cluburile bucureștene 
Dinamo, Steaua și I.E.F.S., C.F.R. 
Arad, care oferă majoritateacomponenților loturilor naționale de seniori. Mult mai ridicate ar fi putut fi și evoluțiile reprezentantelor cluburilor U. T. Arad, 
C.S.U.’ Brașov și nioare.Am remarcat, pecte lăudabile, ferit de clubul rești, care a trecut decisiv la întinerirea loturilor sale, iar al doilea de către multiplul nostru campion Dan Iuga. Acesta a luptat exemplar, cu multă voință pentru cucerirea titlului la pistol (10 metri) — fapt care l-a reușit în cele din urmă. Iuga a evoluat în acel mod responsabil față de valoarea și pregătirea sa generală, pe cere l-am dori comun tuturor trăgătdtilor noștri.

C.S.M.B., la se-totuși, două as- Unul a fost o- Olimpia Bucu-

Radu TIMOFTE

RUGBYȘTll

NIVELUL HOCHEIȘTILOR FRUNTAȘI
(Urmare din pag. I)dintre Steaua și Sport Club sau 

Sport Club și Dunărea.Toate aceste considerații pozitive — în măsură să-i bucure pe iubitorii hocheiului și să Ie insufle speranțe — trebuie însă privite doar prin prisiha nivelului 
campionatului nostru intern. Pentru că, dacă vom raporta evoluția curentă a hocheiștilor români la cerințele standardului 
internațional al acestui sport și —mai ales — la cele ale grupei 
A a campionatului mondial, a- 
pare un serios decalaj, care tre
buie recuperat !...Chiar și pe fondul unei întreceri deosebit de atractive, cu palpitante răsturnări de situații (care au îneîntat publicul) nu s-au putut estompa o serie de carențe existente constant în e- voluția echipelor noastre fruntașe și care, inevitabil, își fac locul și în reprezentativă.Astfel, jucătorii noștri nu sînt încă în stare să păstreze un ritm 
constant ridicat, să-l impună pe 
tot parcursul meciului. Ei își în
găduie multe, prea multe, mo
mente de „respiro", prompt

ac- în mai

sancționate de adversari valoroși.Foarte slab este jocul în apă
rare al echipelor noastre frun
tașe, unde tot greul cade pe u- merii portarilor. Fundașii comit . adesea grave greșeli de plasament pe care nu le mai poate repara nici cel mai inspirat apărător de buturi.în sfîrșit, continuă să rămînă extrem de slab procentul 
țiunilor finalizate. Desigur, hochei se marchează multgreu, dar și în aceste condiții nu este admisibil ca din 10 ocazii clare, 9 să fie ratate ! Pentru i echipa națională, în plină pregătire,. toate aceste observații sînt, credem, valabile.Conducerea tehnică a lotului va trebui, în primul rînd, să re
zolve problema alegerii și alcă
tuirii liniilor. Deocamdată, doar una se profilează ca sigură : 
Costea — Tureanu — Axinte. Sperăm că în perioada care a rămas pînă la sfîrșitul lui aprilie specialiștii noștri vor ști să aducă la nivelul cel mai bun, în 
maximum de formă, lotul care va evolua în grupa A, la Viena. Acolo e de prevăzut că va fi foarte greu !...

ATI CTICM .CUPA DINA-AILETI5M MO” desfășurată 
duminică dimineața a desemnat ■ 
următorii cîștigători : seniori
(8 000 m) : 1. Cătălin Andreica (Ra
pid). 2. C. Roșu (Dinamo), 3. F. 
Sîntescu (Dinamo) ; juniori I 

Ca OOO jzp ; Joazz /Șz-.

O

9,2 ; junioare I : înălțime : Renale 
Schad (C.A.S.U.T.) 1,60 m ; juni
oare 'II : 50 mg : Cerasela Morariu 

/fie. Pd PPbw,• btiazaiw
. . , _ ,___

zZtzzzâw nffe/aiizp / ytosir/ PȘtd' — careșp./,
If (4000 m) : Mihai Szaboti (Dina
mo) : junioare II (1 000 m) : Adrian 
Mustață (Dinamo). Trofeul a reve
nit clubului organizator. (Nicolae 
D. NICOLAE, coresp). ® LA TI
MIȘOARA, Cupa Unirii a inaugurat 
sezonul de sală. La concurs, în ca
drul căruia au fost doborîte 4 re
corduri _ județene, au luat parte 175 
ds atleți și atlete' din Timișoara și 
Lugoj. Cele mai bune rezultate: 
niori î prăjină : A.
(C.A.S.U.T.) 4,20 m ;
lungime | Monica " ' ■ 
6,27 m, greutate : U. 
(C.A.S.U.’t.) 13,15 m;
80 fti “ - '

se-
Dioancă 

senioare : 
Ionica Raici (C.A.S.U.T.) ........ . ganaa Toma 

; juniori I,:
T. Buciu (Șc. sp. Lugoj)

„CUPA 16 FEBRUARIE”. 
15UA în cea de a doua reuniune 
desfășurată duminică dimineața în 
sala clubului Grivița Roșie s-au 
disputat 14 întîlniri. O remarcă 
pozitivă pentru cei 9 boxeri de la 
Energia (antrenori 
teanu și 
pregătiți, 
resp.),

Ovidiu Mun-
Emil Sîrbu) foarte bine 
(D. DIACONESCU, co-

pi if*rv MIERCURI, de la ora
KUUBY 17,30, la C.M.B.E.F.S. are 
Ioc ședința comisiei municipale, în 
care va fi analizată activitatea 
desfășurată în anul 1976. Sint in
vitați antrenori, arbitri, conducă
tori de secții, activiști.

De foarte mulți ani, tehnician al întreprinderii le din Pitești, Hristache Papaiani, acum pensionar, este cunoscut și apreciat ca un neobosit activist sportiv. în îndelungata sa activitate în arene (a început să joace fotbal în 1924) și apoi ca arbitru de fotbal și activist, el și-a adus o contribuție efectivă la afirmarea sportului arge- șean. Și acum, la 66 de ani, pasiunea sa a rămas neștirbită, lucrează cu aceeași vigoare tinerească. Dacă este întrebat care'*1 au fost satisfacțiile sale în sport amintește cu modestie de participarea la eforturile de amenajare a unor mari și frumoase baze sportive, cu care astăzi pi- teștenii se mîndresc, de propaganda pe care a susținut-o în întreprinderi și instituții în favoarea sportului, dar mai ales de munca educativă desfășurată

în rîndul tinerilor care pornesc pe drumul performanței. „Nu 
am deloc astimpăr nici acum — ne mărturisește H. Papaiani. Mă 
aflu mereu printre tineri pentru 
că munca educativă cere pre
zența și 'grija permanentă pentru 
formarea unor sportivi cu care 
să ne mîndrim. Una din condi
țiile de bază pentru acordarea 
statutului de sportiv în cluburi
le și asociațiile noastre este în-

Lucru știut, ciclismul este un sport greu, spre care se îndreaptă numai tinerii tere de muncă, joși. Pentru că tem — nu este cui să uneori an, pe te, peSeriozitatea rutierilor este evidentă în tot ceea ce gîndesc și activează. Un test la care au

cu o mare pu- ambițioși, cura- — să recunoaș- la îndemîna ori- 15—20 000 km — intr-unparcurgăși mai mult — asfalt sau șosele de mun- arșiță ori pe frig.

SPORTUL
a educației

cupări care atestă grija deosebită cu care practicanții uneia dintre cele mai grele discipline își pregătesc viitorul, locul lor in societate. Educația constă și în acest mod de a privi viața sau tocmai în acest mod. Cicliștii, marea lor majoritate, nu concep să trăiască fără a munci, intens, continuu, fără a-și aduce contribuția la realizările generale. Faptul că aproape toți componen- ții lotului național sînt fie membri de partid, fie uteciști explică această temeinică și sîrguin- cioasă activitate multilaterală, optica sănătoasă de a privi vix itorul.
CONCESII

DE DRAGUL CUI?...

PĂSĂRILE CĂLĂTOARE"Seriozitatea manifestă în portare, în tot ce întreprinde el. Așa stînd lucrurile îl recunoști ușor pe performerul veritabil din atitudinea față de pregătire, de rigorile vieții sportive, de relațiile pe care le are cu clubul său. Sportul fiind o pasiune și nu un mijloc negociabil,' sportivul se atașează de culorile clubului, de colegii din secție, de antrenor. Cînd gîndurile sportivului zboară — de la preocuparea pentru pregătire și performanță — spre aranjamente- personale, spre specularea talentului și a posibilităților, situația este clară : avem de a face cu „o pasăre călătoare" care, sigur, va eșua. Este cazul handbalistei Victoria Amațandei. Plecată în condițiuni dubioase de la Rapid București (Div. A) la Știința Bacău (Div. B), sportiva în cauză a depus, în decembrie trecut, cereri de transfer pentru nu mai puțin de... trei cluburi sportive : Rapid București, Relonul Săvinești și... Știința Bacău. Apreciind ca atare această goană după căpătuială, 
forul de resort a dictat sancțio
narea Victoriei Amarandei: 6
luni suspendare și încă 4 etape 
din viitorul campionat.Atitudinea F.R. Handbal este firească. Ce va înțelege însă handbalista Amarandei ? Foarte greu de apreciat, mai ales pentru că* o serie de antrenori și activiști din cluburi își îndreaptă cu precădere atenția spre sportivii din alte echipe, socotind că este mai ușor' așa decît să crești de-a lungul anilor, în propriul club, sportivi, capabili să asigure ascensiunea echipei, încurajînd tendința spre căpătuială, promițîndu-le sportivilor diferite avantaje, acești oameni fac un mare rău și tinerilor respectivi și sportului. Noile reglementări privind transferările vor stopa desigur acest exod, vor o- bliga cluburile să-și crească sportivi, vor contribui eficieftt la educarea tinerilor ce aspiră la performanță. (H. N.).

unui sportiv se întreaga lui com-
cadrarea tinerilor în producție. 
De aceea, nu primim tinerii în 
secții decît pe baza adeverințe
lor de la întreprinderile în care . 
lucrează. Această măsură a avut 
un efect pozitiv asupra compor- 

—tării sportivilor noștri, cazurile 
de indisciplină, de abatere de la 
normele de conduită sportivă și 
civică fiind din ce în ce mai pu
ține la număr. La fotbal, de pil
dă, unde abaterile erau mai 
frecvente, se constată o scădere 
a lor atît ca gravitate cît și ca 
număr".Este, firește, urmarea muncii de educație desfășurate, a exigenței pe care o manifestă comisia județeană, în care mereu tî- nărul H. Papaiani depune o utilă activitate (A. B.).

fost supuși, cei 20 de tineri membri ai lotului național, ne-a convins că viitorul îi preocupă intens. Unii vor să devină maiștri, alții ingineri, sau profesori, în afara orelor de muncă și a celor de pregătire, ei învață și-și susțin examene liceale la cursurile fără frecvență Mircea 
Romașcanu, Nicolae Savu, Ion 
Cojocaru, Andrei Antal, Ion 
Nica — sînt numai cîțiva dintre cei care în decembrie și ianuarie s-au prezentat cu succes la 
examene. Eugen Dulgheru a absolvit liceul, Adrian Nicolae îl termină și el în acest an școlar, Vasile Teodor urmează cursurile de antrenori, Ștefan 
Laibner se pregătește pentru admiterea la acest curs. Iată preo-

ALB
O NOTA 

ȘI ÎN 
Component 
de tineret 
xerul reșițean Francisc 
Luxemburger se bucu
ră de multă stimă, a- 
atît din partea antre
norilor lotului țării și 
ai clubului din care 
face parte, cît și din 
partea profesorilor și 
colegilor săi din anul 
V de la Liceul mecanic 
nr. 1 din Reșița. Dato
rită seriozității ou care 
muncește la antrena
mente. a reușit să cu
cerească, în 1976, me
dalia de bronz la ..eu
ropenele** 
precum și 
argint la 
de juniori, 
timp în catalog, 
dreptul numelui 
sînt înscrise 
note de 9 și 10.

10 ÎN RING
CATALOG, 
al echipei 

a țării, bo-

de tineret, 
medalia ds 
Balcaniada 
în același 

In 
său. 

numa'

• CEL MAI BUN 
AUTOMOBILIST, o>La 
sfîrșitul anului trecut, 
Federația română de 
autdmdtfflîsrtf 'și R'ar^7 
ting, alcătuind clasa
mentul primilor^ 10 au- 
tomobiliști ai țării pe 
anul 1976, l-a desemnat 
ca „cel mal bun" pe 
alergătorul Ștefan Ian- 
covici de la „Dacia-Pi- 
tești". Un frumos suc
ces, rezultat al seriozi
tății cu' care se pregă
tește, materializat în 
victoriile obținute — a- 
lături de coechipierul

LA ORA ACUMULĂRILOR

și NEGRU
său Petre Vezeanu — 
atît în țară .cît și peste 
hotare (de pildă, la 
Raliurile Dunării, Bos
forului, Balchnic, Sa
chsenring, Hebros, Iar
na Rusă). El a contri
buit astfel ș,i la lansa
rea mașinii Dacia 1300 
pe plan competițional.

Ceea ce trebuie spus 
despre cel mai bun au
tomobilist al țării în 
1976 — fost campion 
motociclist cu ani în 
urmă — este faptul că 
toți cei care îl cunosc, 
colegii lui de întrecere, . 
îl socotesc un om cu o 
comportare exemplară, 
plin de solicitudine, 
prietenos. Comunistul 
ștefan Iancovici — la 
cei 43 de ani ai săi — 
constituie un < frumos 
exemplu atît în activi
tatea sportivă cît și în 
viâța de familie, (m.fr.).

bun pedagog, desfășu- 
rind o muncă temeini
că și pasionată pentru 
educarea elevilor săi, 
pe care li inyață nu 
numai să Zboare, ci să 
aibă șl o comportare 
exemplară pe aerodrom 
și in afara iul.

LA

• EXEMPLUL INS
TRUCTORULUI. cezar 
Rusu, instructor de 
zbor cu motor în Ae
roclubul „Mircea Zori- 
leanu« din Brașov, se 
numără printre cei mai 
talentați zburători din 
generația tînără. El de
ține un titlu de vice- 
campion balcanic la 
acrobație aeriană și u- 
nul de campion repu
blican. Dar nu numai 
pentru aceste merite 
se bucură el de stima 
și prețuirea colegilor. 
Cezar Rusu este și un

• AMEȚEALA 
PROPRIU ȘI LA FIGU
RAT. In ultimii ani, 
tinărul patinator de 
viteză, Laszlo Lazar (o- 
riginar din Miercurea 
Ciuc, transferat de cu- 
rînd la Tractorul Bra
șov) a urcat adesea pe 
podiumul laureaților 
diverselor competiții. 
Zilele trecute, el a de
venit campion absolut 
al juniorilor mari. Do
tat cu deosebite rău
tăți, el poate aspira la 
rezultate superioare. 
Dar, de la o vreme, 
succesele îl amețesc și 
la propriu și la figu
rat, Laszlo Lazar înce- 
pînd să sărbătorească 
victoriile și cu cite 
un... păhărel. Nerespec- 
tînd regimul vieții 
spoftive, el nu va pu
tea progresa pe măsu
ra posibilităților. Așa
dar, un element tînăr 
are nevoie de interven
ția noului său colectiv 
pentru a-1 îndepărta de 
la un asemenea viciu, 
extrem de periculos, 
mal ales, pentru un 
sportiv.

Antrenor și arbitru inter, ațio- nal, Mihai Szucsik a funcționat, pînă de curînd, ca președinte al secției de handbal a Clubului sportiv muncitoresc din Reșița. Dar o anumită atitudine — de fapt o încălcare gravă a normelor eticii sportive de către conducerea unității de performanță amintite — l-a pus pe Mihai Szucsik în situația să-și decline orice responsabilitate privind conducerea secției.Iată'ce ne relatează, în această privință, Eusebiu Mitrea, șeful comisiei sport și turism la Consiliul județean Caraș-Severin al sindicatelor : „Fiind angajat 
la I.C.M. Reșița, handbalistul 
Constantin Mircea — căruia i 
s-au creat toate condițiile pentru 
a face sport de performanță — 
l-a insultat pe maistrul său în- 
trucît acesta și-a permis să-i a- 
tragă atenția că este incorect 
să mintă că atunci cînd lipsește 
de la program se află la antre
nament cînd, de fapt, el jiu era 
nici la întreprindere, nici la 
pregătire. Aflind despre atitudi
nea reprobabilă a lui Const-n- 
tin Mircea, președintele secției 
de handbal a cerut 
clubului sancționarea 
tului".Din această clipă, sîntem informați în. de interlocutorul nostru, a intervenit ruptura. De dragul obținerii unor rezultate favorabile în meciurile oficiale — Constantin Mircea fiind un handbalist talentat — conducerea clubului nu a ținut seama de cerința îndreptățită a președintelui secției, aceea de a-1 sancționa pe sportivul certat cu onestitatea. Jn fața unei asemenea atitudini Mihai Szucsik a considerat — FOARTE ÎNDREPTĂȚIT SI LĂUDABIL, DUPĂ OPINIA NOASTRĂ — că autoritatea sa este știrbită și că se impunea combaterea abaterii respectivului sportiv, refuzînd să mai fie în continuare președintele secției de handbal a C.S.M. Reșița.

De .........................................celor unui prin educarea tinerilor lor sportivi, le tolerează abateri ă căror gravitate este incontestabilă. (I. G.).

conduce-il 
handbalis-după cum continuare

neînțeles, deci, atitudinea care, aflați la conducerea club, în loc să contribuie măsurile ce le adoptă la

AU FOST STABILITE LOTURILE

DINAMO IȘI PASTREAZA ȘANSA!

Crosurile sînt la ordinea zileiPentru a vorbi despre rugbyștii de la Dinamo să ne „întoarcem" o clipă la finele campionatului precedent. Ne vom reaminti astfel că duelul pentru supremație Farul — Steaua a fost „arbitrat" de echipa din șos. Ștefan cel Mare, care, deși — teoretic — ieșită din eursa pentru titlu, nu s-a dat ușor bătută, făcînd clipe deosebit de grele celor două protagoniste, în fapt, pe antrenorul Ion Țu-

tcmic ULTIMELE ME-
ItlNlb CIURI DE DUBLU 

din cadrul finalelor competiției 
dotate Cu „Cupa Unirii”, desfășu
rată în sala Constructorul din Hu
nedoara, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : dublu-juniori : I. 
Iovănes’cu, S. Niculescu (ambii de 
la Progresul) — T. Vlad (Politeh
nica Cluj-Napoca). E. Pană (Di
namo București) 6—2.-6—5 ; dublu- 
junioare : Gabriela Dinu (Dinamo

nedoa 
rele r 
Iovâne; 
la Pre 
nica C 
namo 
Riî'nnr ^ucllre?ti>z Luneta Orășeajiu /Prc- 
gresulW^- 
na jtfacu-
rești) 6—3, 6-2. (I. VLAD — co- 
resp.). /

T|D IN CADRUL CAMPIO- 
1IK NATULUI NAȚIONAL la 
arme cu aer comprimat, pe pri
mele trei locuri în proba de pușcă 
juniori s-au clasat: 1, Dan Pan-

pentru rugbyștii dinamoviști...Foto : Ion MIHĂICĂ
țuianu și pe băieții săi îi caracterizează tocmai această trăsătură de sportivi autentici : apăra
rea pînă Ia capăt a șanselor ! Este nota dominantă care domnește și acum printre dinamoviști. Ei au pierdut în toamnă la Constanța (dar în ce mod: au condus cu 12-t-O, apoi cu 12—10 și, cînd se apropia fluierul final, 
Bucos a transformat, incredibil, o dificilă lovitură de pedeapsă, Farul cîștigînd cu 13—12 !) și la
tazi (Dinamo) 1138 p, 2. Dan Cal- 
alb (CM. Arad) 1125 _p, ‘ ~
stantln Ropian (C.S.M.B.)

RETURUL 
VIZIA B. La 

săptămîni, cele 48

3. Con- 
1113 p.

ÎN DI- 
sfîrșitul 
de for- 

din

Petroșani. Cu toate acestea, f)i- namo nu poate fi „spoasă din cauză", adică din djsputa pentru primul loc. Ea și-a etalat, nu o dată, virtuțile, atuul său principal fiind „explozia" și inteligența treisferturilor. Dacă și înaintarea va căpăta mai mult nerv și forță — am spune —, atunci optimismul antrenorului și jucătorilor va căpăta suport trainic. 
„Ne păstrăm șansa ! — declara Ion Țuțuianu. Cu Farul vom 
juca acasă, cu Steaua nu am a- 
vut decît un eșec începînd din 
aprilie 1974, cînd am 
conducerea tehnică. Cred 
tem continua... tradiția".Lotul dinamovist — pentru declanșarea pregătirilor la 10 ianuarie — este o reală simbioză a generațiilor. El cuprinde pe rutinații Dragomirescu, 
Nica, 
man, nerii 
chiv, 
Borș, cestora li se adaugă „Ultimii ve- niți" : Zafiescu II, Garonfil, 
Gheorghe, Mărculescu, Konig, 
M. Bidirel, Chiricencu, Chiriac, 
Harnagea, Cindea, Gheorghiosu. Și, la capitolul noutăți: înaintașul de linia a Il-a Săndulescu, de la C.F.R. Brașov. Elementul cu totul inedit al echipei este însă altul : atletul Marin Iordan. El se întîlnește, în aceste zile, cu balonul oval (pentru defcă- vîrșirea tehnicii specifice), an- trenîndu-se de zor, în același timp, pentru a obține cît mai mulți centimetri în plus la a- runcarea greutății, „specialita- . tea" sa, probă în care deține recordul țării. La 23 de ani, resursele se dovedesc, o dată mai mult, inepuizabile...Preparativele din parcul sportiv Dinamo vor fi completate de un scurt stagiu montan, la Sinaia. Și, apropo de parcul din 

șos. Ștefan ce] Mare,’ cprfjp >

preluat 
că pu-

reunit

Dăiciulescu, Baciu, Carai- 
Roman, alături de mai ti- 
Marin, Constantin, Paras- 
Țurlea, Aldea, Marghescu, 
O. Florescu, P. Bidirel. A-

DE JUNIORI LADuminică, au luat sfîrșit, în Sala sporturilor din Cluj-Napoca, întrecerile concursului lecție pentru stabilirea naționale de juniori la masă. Au luat parte 22 reprezentînd 10 secții, băieți din 7 secții de tenis masă.
Fetele au jucat în două serii, cu turneu final de 10, primele locuri fiind ocupate — în ordine — de Marina Ghe (C.S.M. Cluj- Napoca), Gabriela Kadar (Metalurgistul Cugir), Rodica Gagu (Gloria Buzău), Faustina Bunduc (Șc. sp. Rm. Vîlcea). împreună cu Eva Ferenczi, campioana junioarelor, în pregătire în lotul de senioare pentru a participa la apropiatele campionate internaționale ale Cehoslovaciei, aceste sportive vor alcătui lotul pentru „europenele" de juniori din iulie (Franța), pregătit de antrenorul Emil Procopeț.
Băieții au participat la un turneu de 13, clasamentul final indicînd pe primele șase locuri pe Simion Crișan (C.S.M. Cluj- Napoca), Denes Paal (Comerțul Tg. Mureș), Zsolt și Ioșif Bohm (ambii de la C.S.M. Cluj-Napoca), 

Eugen Borca și Radu Neagoe (ambii de Ia Universitatea’Craiova). Componenții lotului se vor pregăti pentru aceleași „europene", sub conducerea antrenorului emerit Farkas Paneth.Se poate spune că, în ansamblu, jocurile la care am asistat au fost viu disputate, dar nivelul tehnic dste încă modest. Dacă la fete s-au detașat repede Ghe și

de se- loturilor tenis dede fete, și 13 de

TENIS DE MASĂKadar, datorită jocului lor ofensiv și mai orientat tactic, la băieți, su excepția primului clasat — Crișan, ceilalți componenți ăi lotului au fost deciși în ultimele partide. Cîteva meciuri au plăcut în mod deosebit, grație evoluției mai bune a primilor patru clasați, atît la băieți, cît și la fete.Este de așteptat ca atenția antrenorilor secțiilor respective, ca și a celor de la loturi să se concentreze, cu precădere asupra acestor sportivi, dar și a altora care au șanse să candideze la loturi și care vor trebui să se afirme sau să confirme la concursnl din luna mai, pentru definitivarea loturilor de juniori.Accentul' va trebui pus pe îmbogățirea procedeelor tehnice, pe varietatea serviciilor, pe orientarea atacului, pe organizarea apărării, în jocul clusiv a celof din cîndu-se acțiunile stereotipe.
juniorilor, in- loturi, remar- la întîmplare,

★în urma concursului de selecție de la Arad, lotul de juniori II are următoarea înfățișare : fete : — Crinela Sava (C.S. Arad), Mi- haela Mihai (Gloria Buzău), Floreta Scărlătescu (Șc. sp. Craiova) și Nela Stoinea (Dinamo Slatina) ; 
băieți : Dan Frîncu (Metalurgistul Cugir), Mihai Craioveanu (Progresul Buc.), Alexandru Adler (Comerțuf Tg. Mureș) și Ovidiu Meszaros (C.S.M. Cluj-Napoca).

Mircea COSTEA

VOLEI
acestei
mâții masculine și feminine
divizia secundă vor relua activi
tatea competițională oficială sus- 
tinînd primele partide din cadrul 
returului campionatelor s ETAPA 
A DOUA a returului în Divizia A 
este dominată de partida derby 
dintre formațiile masculine Dina
mo și Steaua. Pentru a se da posi- 

biP/a/ea uwp a/azw" auz?bP/
ut- yc/c 2

pentru disputarea partidelor de ( c°i din Tecuci

VTE ACTIVITATE
SP

L HVĂ ȘCOLARĂ LA TECUCI

șâ urmareasca acest meci de mare 
interes, întâlnirea a fost programa
tă în sala Floreasca, sîmbătă (ora 
17) • ULTIMELE ACȚIUNI de 
trecere a normelor de control de 
către sportivii participant la cam
pionatele tuturor eșaloanelor vo- 
lelbalistice se desfășoară astăzi la 
Iași.

rugby ? Pentru că situația actuală — Dinamo dispută meciurile de acasă pe „Olimpia", deci tot... în deplasare ! — este anormală, mai ales pentru o echipă cu pretenții...
Geo RAEȚCH1

se înregistrează o vie activitate sportivă în a- ceastă perioadă a anului. Astfel de curînd s-a desfășurat o am-’ pla întrecere la tenis de masă, șah și trîntă la care a participat un mare număr de elevi dd la unitățile de învățămînt enumerate mai sus. Printre pro

fesorii evidențiați în munca' de organizare și mobilizare s-au numărat Gh. Colea (Șc. gen. 8) 
O. Staicu (Șc. gen. 6) și C.‘'Pa
triciii (Lie. 2).Lacurile de agrement ale orașului au fost transformate în patinoare, unde vin zilnic zeci șl zeci de elevi cu care se organizează concursuri de viteză.

T. SIRIOPOL-coresp.

m.fr
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NOTĂ Dupâ testul de Ia Oradea

OARE SPORTUL N-ARE LOC al lotului reprezentativ

LA CASA DE CULTURA?

uf ii li L DIVIZIONARELE A PREGĂTESC NOUL SEZON

e-

Peisajul arhitectonic al multor localități reședință de județ s-a îmbogățit — în ultimii ani — cu impunătoare edificii care adă-. postesc case de Cultură ate sindicatelor. Spațiile majorității a- cestora sînt rațional și eficient folosite, dovadă fiind și faptul că, în afara încăperilor destinate activităților politice și culturale, numeroase sînt și cele rezervate sportului. Este cunoscutxemplul Casei de cultură din Alba Iulia, al caselor de cultură din Ploiești, Vaslui, Oradea, Suceava etc. care adăpostesc fie centre de inițiere în diferite discipline, cum ar fi judo, fie cercuri de șah și tenis de masă.Cu prilejul unei recente consfătuiri, secretarul Consiliului Central al U.G.S.R., tovarășul 
Pavel Ștefan, preciza : „Condu
cerile caselor de cultură ale sin
dicatelor, consiliile sindicale că
rora le sint subordonate aceste 
edificii, sint obligate să ofere 
condiții și pentru practicarea 
unor discipline sportive, atit de 
către angajați, cît și de către 
familiile acestora". Opinie la care subscriem din toată inima, dar care este contrazisă, faptic, de unii directori de case de cul-

tură. Tovarășul Valentin Paras- 
chiv, președintele clubului „Ni- colina" din Iași, ne spunea : „La 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Iași aveam rezervat — fără să deranjăm pe nimeni — un 
spațiu pe care îl foloseam pen
tru antrenamente la box și hal
tere. Am fost scoși afară, și am 
reintrat numai datorită inter
venției președintelui consiliului 
județean i ' 
cîtva timp, 
de cultură, 
Pistol, ne 
simplu, să 
ne-a fost destinat*neînțeles ni se pare un alt caz. Cel puțin 150 de angajați veneau zilnic — cei mai mulți de la întreprinderile Textila și Alumina — la Casa de cultură a sindicatelor din Slatina pentru a se destinde, cîteva ore pe zi, în modul cel mai civilizat, fără să fumeze. Ei nu făceau altceva dc- cît jucau tenis de masă. Dar ei au fost scoși în stradă, iar acum încăperea stă nefolosită.Sperăm că cei în drept vor reveni asupra hotărîrilor lor pripite, respectînd, în același timp, o indicație a conducerii U.G.S.R,

Ion GAVR1LESCU

al sindicatelor. De 
insă, directorul casei 

, tovarășul Constantin 
! somează, pur și 

evacuăm spațiul ce 
Și mai de

PLENARA C.M.E.F.S
BUCUREȘTI

(Urmare din pag. 1)

de resort, dar — în principal .— faptul că nu peste tot s-a în
tronat, așa cum o cer documen
tele de partid, un climat de or
dine și disciplină care să asi
gure realizarea obiectivelor de 
pregătire. Au existat încă destule concesii, făcute atît sportivilor cît și antrenorilor. S-au înregistrat, de asemenea, abateri de la principiile eticii și echității socialiste, de la morala sportului socialist (la unele meciuri de fotbal, hochei pe gheață, polo, rugby, oină).Toate aceste aspecte critice, ca și altele supuse dezbaterilor, au arătat că în viitor organele și 
organizațiile sportive din Bucu
rești vor trebui să acorde o mai 
mare atenție și îmbunătățirii 
stilului de muncă, să realizeze mai eficient colaborarea cu ceilalți factori cu atribuții, angrenarea directă a acestora în rezolvarea deplină a unor proble- 1 me privind dezvoltarea activității sportive de masă și de performanță. Trebuie totodată, șă crească aportul activului sportiv din fiecare Sector, al tuturor comisiilor pe ramură de sport.O contribuție importantă la cunoașterea experienței pozitive, dar și a neajunsurilor, la adoptarea unor măsuri care să determine o ascensiune a sportului bucureștean, au adus-o numeroșii participanți la discuții; tovarășii: Leonte Taflan, prim- vicepreședinte al CEFS al Sectorului 2, Th. Bolea, președintele Clubului sportiv școlar, Anca 
Grigoraș, maestră a sportului la gimnastică, Virgil Hampu, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., Pe
tru Kuki, maestru al sportului la scrimă, Vasile Priceputu, inspector general al Inspectoratului școlar municipal, Gh. Bercea- 
nu, maestru emerit al sportului la lupte, Maria Raiciu, președinte al Consiliului municipal al organizației pionierilor, Cornel 
Rusu, maestru al sportului la polo, col. Cosma Liță, președintele clubului sportiv Dinamo, 
Gh. Stuparu, președintele Consiliului municipal al sindicatelor, 
Tiberiu Ardeleanu, președintele comisiei municipale de atletism, 
Ion Șiclovan, rector al I.E.F.S., 
Mihai Bârsan, președintele comisiei municipale de fotbal, col. 
Gh. Drăgănescu, președintele clubului sportiv Steaua.A luat, apoi, cuvîntul președintele C.N.E.F.S., general lt. Marin 
Dragnea, care a apreciat responsabilitatea cu care au fost dez- * bătute principalele probleme ale sportului bucureștean, modul în care s-au îndeplinit sarcinile și obiectivele desprinse din documentele de partid. Ne bucurăm cu toții — arăta vorbitorul — că 
sub conducerea și prin grija Co
mitetului municipal de partid,

suc- 
a e- 

de toa-
mișcarea sportivă din capitala 
patriei a obținut însemnate 
cese în continua dezvoltare 
ducației fizice, a sportului 
masă și de performanță. Inte acestea se reflectă, de asemenea, munca intensă, desfășurată cu pasiune și pricepere de activul sportiv, de ceilalți factori cu atribuții, de cadrele tehnice, profesorii de specialitate și, desigur, în primul rînd, de către marea majoritate a sportivilor fruntași din asociațiile și cluburile bucu- reștene. Sînt rezultate care obli
gă, însă, la noi eforturi, cu atît 
mai mult cu cit analiza muncii 
desfășurate in ultimul an arată, 
pe lingă multe lucruri frumoase, 
multe neajunsuri și deficiențe, îndeplinirea exemplară a prevederilor cuprinse în Programul de dezvoltare a mișcării sportive aprobat de partid presupune, în mod firesc, să crească considerabil contribuția activității de e- ducație fizică și sport din București. Este necesară, acum, o intensă activitate organizatorică, trebuie să se treacă cu fermitate la acțiuni practice, concrete și de eficiență sporită în toate domeniile.In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Costică Chiți- 
mia, secretar ăl Comitetului municipal București al P.C.R., care 
a subliniat importanța sarcinilor 
încredințate de partid mișcării 
sportive în perioada actuală și 
în perspectivă și a exprimat a- 
precieri pozitive cu privire la 
rezultatele obținute de organele 
și organizațiile sportive din Ca
pitală. Este bine, arăta vorbitorul, că în această plenară s-a pus, însă, un accent deosebit pe sesizarea și analiza neajunsurilor. Sportul bucureștean dispu
ne, evident, de largi posibilități 
încă insuficient folosite — o ex
periență valoroasă, cadre bine 
pregătite, un mare număr de 
sportivi talentați, cu reale apti
tudini pentru activitatea de per
formanță, o -bază materială în 
continuă dezvoltare. Trebuie, însă, să se manifeste mai multă preocupare pentru a asigura continuitate -și eficiență în activitatea de masă, pentru creșterea contribuției municipiului București la reprezentarea cu cinste și demnitate a mișcării noastre sportive în marile competiții internaționale, toate acțiunile pen
tru realizarea acestor obiective, 
ca și a celorlalte cuprinse în 
Program, fiind realizate pe fon
dul unei susținute activități po
litico-educative care să contri
buie la pregătirea multilaterală 
a tineretului pentru muncă și 
viață.

ACȚIUNI OFENSIVE NUMEROASE,3
AȘTEPTAT

FINALIZARE DEFICITARĂTestul de la Oradea al lotului reprezentativ, al doilea în fața publicului din campania pregăț- firilor declanșate pentru dificilele examene din primăvară, a furnizat conducerii tehnice date suplimentare privind potențialul fizic actual al echipei cît și unele repere asupra formulei de e- chipă și a jocului blu. Sub primul 
„semne ale unor 
de întilnirea de (Ștefan Covaci), relevate pe parcursul jocului cu F.C. Bihor, partener ambițios, care i-a solicitat din plin pe selecționabil!. Au fost 90 de minute de angajament, de joc destul de rapid.Cît privește al doilea aspect, acest joc de verificare a dat posibilitatea să intuim, dacă se poate atît de devreme, „11"-le de bază sau măcar osatura generală a naționalei, care urmează a fi rodată în turneul din Franța. Am dedus-o din faptul că 
Ștefan Covaci, antrenorul principal al reprezentativei, a trimis în teren formula folosită în repriza secundă din meciul cu C.F.R. Timișoara. Cu o singură modificare: cu Iordache în poartă în locul lui Cristian. Pe parcursul următoarelor 45 de minute, a urmat cîte o înlocuire în fiecare compartiment: Cristi
an a luat locul lui Iordache, 
Bălăci l-a schimbat pe Radu II (ambele schimbări efectuate în min. 46), Dăniiă pe Boloni (min. 
66) și Sameș pe Sătmăreanu II (min. 80). Deci, cu excepția unor absențe obiective (D. Georgescu și Iordănescu, ambii pe cale de refacere) la Oradea s-a dat credit total celor mai buni dintre cei buni, fiecare străduindu-se să realizeze, prin joc, acel cadru al fotbalului modern — mișcare continuă în teren, aplicarea sarcinilor duble, organizarea a

ei de ansam- aspect sînt 
progrese față 
la Timișoara"

cit mai multor acțiuni ofensive. Firește că nu e momentul și nici n-ar fi concludent să facem acum caracterizări pentru fiecare selecționabil în parte, dar u- nele deficiențe (mai vechi) reieșite din desfășurarea jocului trebuie să le scoatem în evidență. Spre exemplu, în fazele de atac ale adversarilor, presingul n-a

finalizare), în timp ce Zamfir a 
fost solicitat prea puțin.

Cel mai puțin liniștitoare apa
re, insă, problema finalizării (cu precădere din afara careului), 
element care dimensionează, de 
regulă, forța de șoc a unei echipe. Aici ne referim nu numai la marile ratări, le-am putea numi inadmisibile, ci și la acele

Lovitură de colț la poarta Lotului : Cheran ra respinge de pe linia 
porții, față in față cu Sătmăreanu " ' -- -
(nr. 3)fost făcut cu acea permanență care se impunea, astfel că, nu o dată, superioritatea numerică a bihoremlor se făcea simțită, mai ales pe flancuri. Apoi, frontul de 
atac al lotului s-a rezumat mul
tă vreme doar la zona dreaptă a 
lui Troi (imprecis în centrări și

II (nr. 15), E. Naghi (nr. 3) și Vigu 
Foto : A. SOMOGY — Oradea

DUMITRACHE: REGĂSIT
DRUMUL FOTBALULUI"Stadionul Jiul din Petroșani. Antrenamentul era fixat pentru ora 10,30, dar Dumitrache a venit la club cu mai bine de o jumătate de oră mai devreme. O revedere plăcută, prilej cu care discuția despre fotbal, evident, și despre el, jucătorul atît de controversat în ultimii ani, dar și iubit de public, se înfiripă foarte repede. Dialogul îl deschide Dumitrache și — așa cum ne-am dorit — cel dintîi subiect îl constituie echipa națională. •— Eu rămîn un optimist, spune Dumitrache, și cred că ne vom califica, deși este foarte greu. După opinia mea, ar trebui să fie în lot și Dinu. Mă mai gîndesc și la Răducanu, cu toate greșelile pe care le face uneori. Au fost introduși în Iot mulți tineri talentați, dar cred că e nevoie și de experiență, de jucători cu multe meciuri internaționale în picioare, care să nu tremure cînd aud de Spania și Iugoslavia. Ne așteaptă partide dificile, în care pe lingă angajamentul fizic și tehnicitatea necesară este multă nevoie de experiență competițională.
— Au fost voci care au a- 

dus în discuție și numele lui 
Dumitrache. Ce părere ai ?— Selecționarea mea ? Poate că e prea mult pentru mine. In mai voi împlini 29 de ani (ce repede trece timpul !), dar nu la asta mă gîndesc. Cerințele sînt altele și apoi se vor găsi destui care să spună „iar cu Dumitrache ?“. Pe mine mă bucură faptul că am- reușit să revin proape de posibilitățile mele scena Diviziei A.

— Apropo, cum te 
Petroșani ?— Foarte bine. M-am de o primire excelentă, atmosfera este bună, cei mai tineri sînt ascultători, au venit lîngă mine, cum s-ar zice, iar cu Mulțescu mă înțeleg excelent în joc, ca și în afara terenului. Este un fotbalist de clasă, pe care-1 consider titular în națională. La cele zece goluri înscrise de mine, el a avut o mare contribuție.

Intuiește, te simte imediat unde ești, îți trimite mingea ideală. La Jiul, relațiile club — conducere — antrenori.— jucători sînt foarte bune. în ceea ce mă privește, nu mai sînt așa de tracasat cum eram la București. A- colo, de pildă, cînd jucam mai slab se spunea fără rezerve, fără acoperire, „nu vrea să joace", uitîndu-se că în cariera u- nui fotbalist, cît de mare ar fi el, există și perioade de scădere. La Petroșani,* în turul actualului campionat, am avut vreo două jocuri mai puțin edificatoare, dar, în rest, am evoluat bine și foarte bine. îmi pot fi martori nu numai antrenorii mei, ci toți cei care m-au văzut jucînd. M-am și pregătit cum trebuie.

meroase acțiuni bine concepute la mijlocul terenului, dar eșuate în apropierea suprafeței de 16 m. Edificator este și numărul șuturilor expediate la poartă — 13, dintre care șase pe spațiul porții! Din acest punct de vedere, al finalizării, s-a resimțit lipsa acelui „vîrf“ veritabil, pentru că 
Radu II, în meciul cu F.C. hor, a șutat o singură dată poartă.Evident, așa cum spunea 
Ștefan Covaci, la meciului, capitolul — organizare a jocului este deficitar. Etapa Reșița, în care probabil vor apărea Iordănescu și D. Georgescu (n.r. care au și jucat ieri, la Timișoara), va elucida în blemele tivei.

Bi- 'laȘi terminarea: asamblare
mai mare măsură pro- de joc ale reprezenta

S. TRANDAFIRESCU

Pregătirile lotului A

Această deviză a fost
în practică de numeroși
din întreaga țară, care

bucurat La Jiul,

verificată
participanți
au ciștigat

autoturisme și bani

Seria marilor ciștiguri continuă și lista
marilor ciștigători poate fi completată

și cu numele dv, dar cu o singură
condiție să jucați!

La seriile de loz in plic se găsesc

ciștiguri in autoturisme și bani I

simți

3-1 (1-1) CU U.M.T.
TIMIȘOARA, 24 (prin telefon). Așa cum fusese prevăzut, ieri, la Timișoara, pe stadionul U.M.T. în prezența a 8.000 de spectatori, selecționabilii care nu au jucat (sau care au evoluat puțin) în meciul de la Oradea, au susținut o partidă de verificare în compania divizionarei B din localitate, U.M.T. A fost aliniată următoarea formație: Cristian(min. 46 Windt) — Anghelini, 

G. Sandu, Sameș, Hajnal — Stoi
ca, Bălăci, Iordănescu (min. 57 Radu II) — Marcu, D. Georges
cu, Dăniiă.După o primă repriză echilibrată, în partea a doua ă meciului selecționabilii s-au impus, cîștigînd cu scorul de 3—1 (1—1). Golurile au fost marcate de Dă- nilă (min. 19), D. Georgescu (min. 63 din 11 m) și Radu II (min. 67) pentru lot, respectiv, Giuchici (min. 20). Din rîndurile selecționabililor au ieșit în evidență Hajnal, Bălăci, D. Georgescu și G. Sandu.

P. ARCAN, coresp.

Am vrut să fiu un exemplu, mai ales pentru cei mai tineri.
— Se vorbea odată, nu fără 

temei, de o precară pregătire 
fizică a ta, cauzată, se pare, 
și de unele probleme de să
nătate.— Toate sînt de domeniul trecutului. Mă simt foarte bine, mai ales fizic. Cu sănătatea stau excelent, am o bună dispoziție. Alerg mai mult în teren. De altfel, fac acest lucru și în prezent, la pregătiri. Sînt convins că a- cumulările de acum îmi vor da posibilitatea să confirm în ascensiunea mea. Jiul va un retur mult mai greu, ales în final, dar trebuie și te să confirme acest loc patru pe care se află și mai ales evoluțiile sale din toamnă.

— O ultimă întrebare: ce 
face Dumitrache, Ia Petroșani, 
in timpul liber ?— Odihnă, televizor, o carte și., studiu. Sînt student în anul I la Institutul de mine, Facultatea de electromecanică. Locuiesc într-un apartament împreună cu antrenorul Gh. Ene, am toate condițiile necesare. Oamenii de aici mă iubesc, mă înconjoară cu multă căldură. Ei m-au ajutat să regăsesc drumul fotbalului și nu vreau să-i dezamăgesc. încă mai am de spus un cuvînt în Divizia A !

Constantin ALEXE

retur avea mai poa-

Mehadia, duminică 23 ianuarie. 
Pe o vreme de iarnă, cu soare, 
două echipe se înfruntă pe terenul 
de fotbal din apropierea șoselei. 
Cei în tricouri violet sînt fotba
liștii de la F.C. Argeș, cei în ne
gru cu dungi roșii — jucătorii di
vizionarei B Victoria Călan. Este 
primul lor meci din acest an și 
cele două echipe, pentru a da po
sibilitatea tuturor ciomponentilor 
să participe, sint alcătuite din cite 
nouă jucători, urmind ca in re
priza secundă d altă formație să 
se alinieze la fluierul arbitrului... 
Florin Halagian. Pitestenii sint 
prezenți in teren cu : Speriatu — 
Zamfir, Olteanu, Stancu — Bărbu- 
lcscu, Chivescu, Toma — Stan, 
Doru Nicolae. Jocul este alert, 
marcajul destul de sever ii împie
dică pe adversari să acționeze așa 
cum ar dori, demarcajul nu reu
șește insă întotdeauna, jocul fără 
minge continuind să fie o cenușă
reasă. O scurtă pauză și divizio
narii A apar pe teren cu : Nițu 
(15 ani !) — Cirstea, Olteanu. Ivan
— Moisescu, lovănescu — Roșu, 
Radu III, Leșeanu. Același joc a- 
lcrt, aceleași considerații : parcă 
mai multă precizie in șuturile pe 
poartă. După cum se vede, doar 
un singur jucător, Olteanu, ca un 
căpitan ce se respectă și este res
pectat. continuă să rămină in te
ren și in îepriza a doua, fiind în
locuit doar spre sfirșit cu Stancu.

Numlndu-i pe cei 17. i-am nu
mit de fapt pe toți jucătorii cu 
care F.C. Argeș a făcut vacanta 
de iarnă la Băile Herculane, unde 
de obicei își „încarcă bateriile" 
pentru anul competitional ce ur
mează. Pitestenii erau duminică la 
cel de-al 15-lea antrenament care 
a avut ca temă pregătirea fizică 
generală și mai puțin antrenament 
specific jocului. Linia de conduită
— după cum ne-au afirmat cei 
doi antrenori, Florin Halagian și 
Atanasie Dima* — foarte bună. Par
ticiparea la pregătire — conștientă, 
fără încercări da sustragere, cu 
gindul mărturisit de toți cei din 
tabăra „vioileților" de a face totul 
acum pentru ca -peste o lună, pe 
terenul de joc, F.C. Argeș să de
monstreze că a rămas — în ciuda 
aproape totalei înnoiri a lotului 
față de un trecut nu prea îndepăr
tat — aceeași echipă valoroasă. 
Totuși, din lot lipsesc cîțiva jucă
tori binecunoscuți : mai întîi por
tarul Cristian și atacantul Radu 
II, aflați în pregătire cu lotul pri
mei reprezentative : Mustătea a

Safe
Stan, unul dintre jucătorii de la
F.C. Argeș aflat in plină afirmare
fost și el la Băile Herculane, dar 
a trebuit să renunțe la pregătiri 

__ datorită unui mai vechi accident 
la genunchi, care l-ar putea deter
mina chiar să renunțe la activita
tea fotbalistică ; Dobrin, suspendat 
de club pînă în luna mai. se află 
la Pitești, unde se pregătește sub 
conducerea antrenorului Leonte 
Ianovschi, împreună cu lotul pri
mei echipș de juniori a clubului. 
NU se află, de asemenea, Ia Băile 
Herculane Ancuța, reținut de școa
lă, precum și jucătorii Dumitrescu 
și Toma II, care își satisfac ser
viciul militar.

„Desigur, am fi dorit să-i fi a- 
vut pe toți aici, la Herculane, ne 
spune antrenorul Florin Halagian, 
dar dispersarea jucătorilor e dato
rată unor cauze obiective, așa că... 
Sperăm, însă, să-i aducem pe toți 
Ia același numitor comun al pre
gătirii. Cu toții doresc ca F. C. 
Arge< să-și „răscumpere" greșelile 
din turul campionatului, deși pro
gramul din retur este foarte difi
cil : avem doar opt meciuri acasă 
și, printre ele, 
Steaua, Universitatea 
A.S.A. care sînt deosebit 
Pentru aducerea tuturor 
numitor comun amintit 
și faptul c& cei mai multi dintre 
jucători sînt crescuți la noi, ia 
Pitești, în cadrul clubului. De 
vreo doi ani, cu foarte mici excep
ții, care se numesc Leșeanu, Roșu 
sau Doru Nicolae, F.C. Argeș 
trăiește pe picioarele proprii, 
faptul că, în afara lui Cristian 
Radu II, au mai fost chemați 
loturile reprezentative jucători 
M. Zamfir, Bărbulescu, 
Ancuța, Istrate, Speriatu, ne.
mai multă încredere in posibilități,",

cele cu Dinamo, 
Craiova, 

grele, 
acel 

ajută
ție 
Ia 
ne

Și
S» 
în 
ca 

Stanca, 
dă

Mircea TUDORAN

POLITEHNICA TIMIȘOARA
0 LONĂ PÎNĂ

LA JOCUL CU SLAVIA SOFIAPolitehnica Timișoara a ales ca și anul trecut stațiunea Păltiniș pentru stagiul de pregătire la munte. „Altitudinea de 1450 
de metri, aprecia medicul echipei, Virgil Radu, solicită la ma
ximum’ organismul jucătorilor, 
consumul de oxigen fiind mai 
mare, cheltuiala de energie con- 
vertindu-se astfel în acumulări 
fizice superioare. Exemplul de 
anul trecut ne-a demonstrat că 
alegerea a fost foarte bună, ran
damentul jucătorilor în returul 
campionatului precedent fiind 
mult îmbunătățit. Și atunci, ca 
și acum, în primele zile de la 
munte unii dintre jucători s-au 
prezentat cu cîteva kilograme în 
plus. Pe parcurs însă cam toți 
au revenit treptat la greutatea 
lor normală**.

„în ultima zi a stagiului de la 
Păltiniș — ne spunea Costică 
Rădulescu, unul dintre antrenorii studenților timișoreni — vom

ACTUALITĂȚI •
ANALIZA ACTIVITĂȚII CEN

TRULUI DE COPII ȘI JUNIORI 
UNIVERSITATEA CRAIOVA. Da
rea de seamă a fost prezentată de 
antrenorul Gheorghe Scăeșteanu și 
a evidențiat volumul destul de 
mare de muncă depus de copiii 
tuturor grupelor, atît la Craiova, 
cit și în taberele organizate la 
Eforie și Tismana. In funcție de 
rezultatele obținute la învățătură 
și in pregătire, tinerii fotbaliști au 
fost premiați de 
poligrafică „Oltenia”, 
se, în același timp, 
diplome din partea

ACTUALITĂȚI
A fost reorganizat, cu acest prilej, 
comitetul de părinți, președintele 
acestuia fiind acum Dumitru Bucur, 
fost jucător de fotbal, (Ștefan 
GURGUI — coresp.).

întreprinderea 
oferindu-li- 
plachete și 
Consiliului 

județean Dolj pentru educație fi
zică și sport. Iată numele cîtorva 
dintre evidențiații anului 1976 : 
D. Nițu. M. Bucur, T. Bercea, S. 
Văileanu, T. Popescu, C. David, 
D. Chifu, G. Dincâ, M. Ungurcanu.

PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
BĂCĂUANI. începînd din ziua de 9 
iahuarie, cei 96 de arbitri de fotbal 
din municipiul Bacău .și-au început 
pregătirile în vederea noului sezon. 
Ele co.nstau din trei antrenamente 
a cîte 90 de minute, în aer liber, 
pe stadionul „Libertății", și două 
ședințe de pregătire teoretică săp- 
tămînal. Aceste pregătiri sînt con
duse de către președintele Cole
giului județean al arbitrilor, Ale
xandru Preda, și responsabilul re
sortului tehnic, arbitrul divizionar 
A Alexandru Ghigea. (Hie IANCU. 
coresp.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI 

PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DE MÎINE

DUMINICĂ. 39 IANUARIE 1977 
TRAGEREA LOTO 2

Participînd ' la tragerea Loto 2 
aveți mari șanse de a cîștiga auto
turisme și bani.

Vă reamintim că se cîștigă și 
cu 2 numere din 4 extrase sau 
fu 3 numere din toate cele 12 ex
trase.

Agențiile Loto-Pronosport vă o- 
feră bilete cu numerele dv. pre
ferate pentru această tragere.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 19 IANUARIE 

1977
Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 100% autoturism Dacia 1 300 ;

cat. 2: 2 variante 50% a 19.176 lei, 
1 variantă 25% a 9.588 lei și 3 va
riante 10% a 3.835 lei; cat. 3:11,25 
a 5.284 lei ;cat. 4 : 36.50 a 
cat. 5 : 93 a 639 lei și 
3.466,55 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

Extragerea a II : cat. A : 2 va
riante 10%
1 300 ; cat. B : 5,30
cat. C : 38 a 1.827 lei ; 
1.826,95 a 60 lei ; cat. E
200 lei ; cat. F : 2.357,65

REPORT CATEGORIA 
lei.

Autoturismele Dacia 
fost obținute de : VACAR IOAN 
din BAIA MARE, RAULEA DU
MITRU din Loamneș jud. Sibiu și 
VINESAR FLORE din Timisoara.

■l și 3 va
st. 3: 11,25 
: 1.629 lei: 

cat. 6 :

1: 203.190

autoturism Dacia 
a 13.102 lei ; 

cat. D : 
: 91,30 a 
a 40 lei.
A: 91.883 •

1 300 au

coborî la Sibiu, pentru jocul 
amical cu F.C. Șoimii, primul 
din acest an, care ne va arăta 
in ce măsură au reușit jucătorii 
noștri să atingă parametrii fizici 
necesari abordării returului cam
pionatului. Vrem, cu această o- 
cazie, să testăm dacă am muncit 
bine la Păltiniș**. In completare, celălalt antrenor, Petrică Rădu
lescu, subliniază: „La munte, atît 
în ședințele practice, cît și în 
cele teoretice, am căutat să-i 
punem în temă pe jucători cu 
sarcinile care le revin în cadrul 
compartimentului și în ansam
blul echipei, în condițiile unei 
concepții de joc moderne. Pînă 
în prezent, jucătorii s-au arătat 
cît se poate de receptivi la noile 
îndatoriri care le revin în ca
drul echipei, lucrînd bine, în 
condițiile unui program zilnic 
mărit — ca volum și intensitate".I-am urmărit pe timișoreni la cîteva antrenamente. înviorarea de dimineață a devenit indispensabilă în program. Se efectuează zilnic antrenamente duble, cu tot efectivul, jucătorii fiind îm- părțiți în două grupe de vîrstă, tocmai ca lucrul să fie mai intens, individualizat, supravegherea cît mai atentă. Dimineața, la sală, antrenamentul urmărește îmbunătățirea forței și mobilității. După-amiază, în aer liber, mărirea capacității de efort și a rezistenței.

Păltinișan, unul dintre fundașii centrali ai studenților timișoreni. ne spune: „împreună cu 
colegul meu de linie, Mehedințu, 
sperăm într-o comportare și mai 
bună in returul campionatului, 
în așa fel incit echipa noastră 
să primească cît mai puține go
luri. Sigur, pentru a ne îndeplini 
cît mai bine misiunea, va trebui 
să existe o perfectă sincronizare 
— și cu fundașii laterali și cu 
mijlocașii —, să avem capacita
tea de sinteză — cînd și cum să 
se efectueze marcajul — în func
ție și de replica adversarului".Politehnica pregătește returul fampionatului cu un lot de 20 de jucători. Aceștia sînt: Bathori, 
Catona, Mioc, Păltinișan, Mehe- 
dințu, Vișan, Maier, Barna, Na
du, Roșea, Covalcic, Lața, Cotec, 
Angliei, Dembrovschi, Șerbănoiu, 
Istrătescu, Nucă, Petrescu și 
Floareș. Pînă la 27 februarie, data primului joc- oficial, returul cu Slavia Sofia din cadrul „Cupei Balcanice" intercluburi, timișorenii au un program bogat de întîlniri amicale. Dintre ele, meciurile cu Bekescsaba, la 9 februarie, și cu Gornik Zabrze, la 13 februarie, vor reprezenta testele cele mai edificatoare ale acumulărilor jucătorilor timișoreni pe toate planurile.

Gh. NERTEA



Intre 18 și 25 martie, In românia

PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL
DE HANDBAL PENTRU JUNIOARE
• întrecerile se vor desfășura la București, Ploiești și Brașov • Și-au anunțat

participarea 14 reprezentative • La 12 februarie
între 18 și 25 martie se vor 

desfășura în țara noastră — sub egida F.I.H. și în organizarea 
F.R.H. — prima ediție a campio
natului mondial de handbal 
pentru junioare. Se realizează astfel o întrecere mult așteptată, care să scoată în evidență talentele tinere și să răsplăteas
că munca antrenorilor acestui eșalon.La start și-au anunțat participarea, urmînd să și-o confirme pînă la 1 februarie, reprezentativele de junioare ale Aus
triei, Cehoslovaciei, Danemarcei, 
Franței, R. D. Germane, R. _ 
Germania, 
Norvegiei, 
României, Formațiile împărțite în 
rea la sorți februarie, în F.I.H. și a 
participante). Jocurile din gru
pele preliminare se vor disputa 
intre 18 și 20 martie (numai 
tur) la București (două serii), 
Brașov și Ploiești.Primele două clasate din fie
care grupă vor participa la turneele semifinale (două serii), 
Ce se vor disputa la 22 și 23 martie, la București și Brașov. Rezultatele din grupele preliminare, dintre cele două formații calificate în semifinale, vor con
ta șl în această fază superioară 
a campionatului mondial. Prac
tic, echipele vor juca numai cîte două meciuri cu echipele venite din cealaltă grupă.

Finalele campionatului 
dial se vor disputa la 25 
tie, Ia București. Pentru mondial vor lupta echipele clasate pe primul loc în cele două semifinale, pentru locul 3 cele clasate pe poziția a doua, pentru locul 5 cele aflate pe poziția a treia, iar pentru locul 7 formațiile clasate pe ultimul Ioc în grupele semifinale. Echipele

clasate pe locurile 3—4 în preliminarii vor juca și ele, la Ploiești, pentru a stabili ierar- . ... . „ „ .. Zilele de îA-22, 23 și 25hia locurilor 9—14. trecere programate: martie.La prima ediție tului mondial de junioare 
oficia 10 arbitri de peste hotare (Cehoslovacia, Bulgaria, da, Suedia și Olanda), 
și 8 din România.Loturile participante tea cuprinde cîte 16 obligatoriu fiind ca aceste hand-

a campiona-
vorFinlan- 

precumvor pu- sportive,

A

tragerea labaliste să fie născute 1958 sau mai tinere.Pentru ca C.M. de junioare să se bucure
sorți
în anulhandbal de o or- g'anizare ireproșabilă s-au constituit comisii de organizare (centrală și în orașele Brașov și Ploiești), membrii lor acționînd de pe acum pentru punerea la punct a tuturor amănuntelor. Există astfel certitudinea că tinerelor handbaliste le vor fi oferite cele mai bune condiții de întrecere.

F.
Indiei, Iugoslaviei, 

Olandei, Poloniei, 
Ungariei și ‘U.R.S.S. participante vor fi patru grupe (trage- va avea loc la 12 prezența oficialilor delegaților țărilor

ȘAHIȘTI ROMANI
FLORIN GHEORGHIU LIDER LA 

ORENSE

PESTE HOTARE

pro-
mon- 
mar- titlul

* FIȘIER
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DE ĂSTĂZÎ, PlNĂ DUMINICĂ, LA HELSINKIDE ASTĂZI, PÎNĂ DUMINICĂ, LA HELSINKI

Favorifi la individual: Anett Potzsch 
Al 19-lea titlu pentru Irina Rodnina? •

TELEX

MADRID, 24 (Agerpres). — Ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu continuă să fie liderul tur
neului de șah de la Orense (Spa
nia). După 5 runde, Florin Gheor
ghiu totalizează 4*/z p, fiind urmat 
în clasament de Keene (Anglia), 
Browne (S.U.A.) și Rodriguez 
(Peru) — cite 31/» p, Hernandez 
(Cuba), Pomar (Spania)—cîte 3 p, 
Sanz (Spania) șl Tisdall (S.U.A.) 
— cite 2 p (1). în tundă a 5-a, 
Florin Gheorghiu (cu piesele albe) 
l-a învins în 41 de mutări pe șa- 
histul portughez Joaquim Durao. 
Bello a cîștigat Ia Pomar. Browne 
la Piasetsky, Iar partidele Hernan
dez — Rodriguez și Castro — 
Keene s-au încheiat remiză.

(Cehoslovacia) și Pîdevskl (Bulga- 
ria)4 — cîte 7 p, Govedarița (Iugo
slavia) — 6% p, Abramovici (Iu
goslavia) — 6 p, Victor Ciocâltea 
(România) și Vukici (Iugoslavia) 
cite 5V2 Raicevici (Iugoslavia) 4 
p; Nesici (Iugoslavia) — 3 p.

Rezultate înregistrate in ultima 
rundă : Jansa — Abramovici 1—0; 
Simici — Raicevici 1—0 ; Maria
novici — Ciocâltea 1—0 ; Janosevici 
— Vukici 1—0 ; Pidevski 
gov V2—‘A ;
V2—V2«

Vadasz
— Trin- 
Sahovici

★
în celălalt turneu de la 

după 7 runde conduce 
maestru Matulovici — 5 p, urmat
de Bukici — 3'/> p (2). In runda 
a santea, Matulovici a remizat cu 
Smejkal.

Belgrad, 
marele

SIMICI A CÎȘTIGAT TURNEUL 
LA BELGRAD

DE
VIORICA 1LIE ÎNVINGĂTOARE IN 
PRIMA RUNDĂ A „CUPEI EUROPEI*

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
Turneul masculin de la Belgrad 
s-a încheiat cu victoria maestru
lui internațional iugoslav Simici, 
care a totalizat 8*/2 p din 13 posi
bile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Tringov (Bulgaria), Vadăsz 
(Ungaria) și Marianovici (Iugo
slavia) — cîte 8 p, Janosevici, 
Sahovlci (ambii Iugoslavia), Jansa

măcar campion al 
Cu toate acestea era 
ca un patinator de 

internațională. cu 
curînd pentru sprint,

Schi

BELGRAD, 24 (Agerpres). — în 
orașul iugoslav Novi Sad a început 
competiția internațională de șah 
pentru junioare dotată cu „Cupa 
Europei”. în prima rundă, șahista 
româncă Viorica Ilie a învins-o 
pe Orenda de Korte (Belgia), iar 
Mariana Pogorevici (România) a 
pierdut partida disputată cu Rita 
Kas (Ungaria). Alte rezultate : 
Svetka Savova (Bulgaria) — Maria 
Sanstoerm (Suedia) 1—0 ; Guluma- 
zer Jilmaz (Turcia) — Zorița 
Nikolin (Iugoslavia) 1—0.

Cuplul sovietic Irina Moiseeva Andrei Minenkov este considerat 
favorit al probei de dansuri

Foto : TASS — Moscova

și Vladimir Kovalev 
Loturi întinerite

LISE-MARIE MOREROD (Elveția)
nemariei Proll-Moser, tînăra 
schioară elvețiană s-a instalat 
în fruntea clasamentului mon
dial. Apariția pe acest loc a 
..șarmantei fete de la țară" 
(cum o numește ziarul ..Sport" 
din Ziirich) nu e surprinzătoare, 
dacă luăm în considerare pal
maresul ei. Născută la 16 apri
lie 1956, eleva școlii comerciale

Timp de o săptămînă, lncepînd 
de astăzi, capitala Finlandei va 
găzdui campionatele europene de 
patinaj artistic. Competiția debu
tează marți dimineață cu figurile

PE TERENURILE DE TENIS

obligatorli pentru bărbați și seara 
ța ora 20 cu ceremonia inaugurală 
și cu programul scurt pentru pe
rechi și se va încheia duminică 
după amiază cu tradiționala de
monstrație a laureaților.

Prezenți la Helsinki, specialiștii 
apreciază că anul acesta prima 
șansă în cucerirea titlurilor indi- • 
vidualc o au patinatorul sovietic 
Vladimir Kovalev și sportiva Anett

Potzsch din R.D. Germană. în ab
sența titularilor de anul trecut 
(John Curry și Dianne de Leeuw), 
favoriții numiți vor avea de făcut 
față asaltului altor candidați, prin
tre care Jan Hoffmann (RD.G.) și 
Elena Vodorezova (U.R.S.S.) — cea 
mai tînără concurentă la J.O. de 
iarnă de la Innsbruck în 1976. Să 
menționăm că printre concurente 
figurează anul acesta și tînăra pa
tinatoare româncă Doina Mitricică.

Proba de perechi are ca mare 
și aproape indiscutabil favorit cu
plul sovietic _ Irina Rodnina — 
Aleksandr Zaîțev care, cu prilejul 
recentelor campionate ale U.R.S.S., 
de la Vilnius, a obținut de 10 ori 
nota maximă 6. In acest sens, să 
arătăm că și la campionatele R.D. 
Germane, tinute recent la Karl- 
Marx Stadt, s-a acordat de nu mai 
puțin de 9 ori 6 și anume : de 4 ori 
lui Jan Hoffmann și de 5 ori Anet- 
tei Potzsch.

Comentatorii subliniază că în 
caz de victorie în proba de pe
rechi, Irina Rodnina ar cuceri cel 
de al 19-lea titlu din prodigioasa 
ei carieră sportivă. Pînă în pre
zent, ea a acumulat cîte 8 titluri 
mondiale și europene și două me
dalii de aur la Jocurile Olimpice 
(împărțite în mod absolut egal cu 
cel doi parteneri pe care l-a avut 
succesiv : Aleksei Ulanov șl Alek
sandr Zaîțev, acum soțul ei).

Proba de dansuri devine mai 
deschisă, odată cu retragerea ce
lebrului cuplu Ludmila Pahomova
— Aleksandr Gorșkov, care și-a 
încheiat cariera cu un frumos film, 
dedicat lor de televiziunea sovie
tică și intitulat „Dreptul de a fi 

. primii". Favorite devin astfel alte 
perechi sovietice : Irina Moiseeva
— Andrei Minenkov și Natalia 
Lineciuk — Ghenadi Karponosov.

Toate delegațiile sosite la Hel
sinki prezintă o caracteristică co
mună : loturi mult întinerite. De 
pildă, in formația sovietică sînt 
nu mai puțin de 5 debutanți, de 
vîrste foarte fragede : Sanna Ili- 
jina (14 ani), perechea Marina 
Cerkasova (12) — Serghei Șakrai 
(18) și dansatorii Marina Țueva — 
Andrei Vitman.

TIRIAC Șl VILAS 
CIȘTIGĂTORI LA BALTIMORE

în permanenta luptă dintre 
coborîtoare și slalomiste pentru 
întîietatea în mereu schimbă
torul clasament general al „Cu
pei Mondiale", deocamdată în
vingătoare sînt specialistele sla
lomului, reprezentate prin 
proaspăta lideră Lise-Marie 
Morerod. Prin recenta victorie 
în slalomul uriaș de la Arosa 
și profitînd de accidentarea An-

dfn Les, Diaplerets 
Țiune de sporturi 
fiștigă ,1a. !Ă ani, în .J.97?. 
pionatul Elveției în proba ae 
slalom uriaș. învingînd pe 
proaspăta campioană olimpică 
Marie-Therese Nadig ! în 1974, 
obține medalia de bronz a cam
pionatelor mondiale, la slalom, 
iar anul trecut — după neșansa 
de a fi pierdut la start un băț 
în slalomul special olimpic de 
la Innsbruck — ,a ocupat locul 
2 în clasamentul general al „Cu
pei mondiale". Ce va realiza a- 
nul acesta eleva antrenorului 
Willy Favre, tînăra de 19 ani 
(înaltă de 1.64 m și cîntărind 
55 kg) Lise-Marie Morerod, cu 
stilul ei riscant de atacare a 
porților ?

Patinaj viteză

Jucătorii Ion Țiriac și Guillermo Vilas au terminat învingători în proba de dublu din cadrul turneului internațional desfășurat Ia Baltimore (Maryland). în final&.gypluj Ion Țiriac — Guillermo Vilas a întrecut în trei seturi, eh 3—6, 7—6, 6—4, perechea Jan Kodes — Ross Case.Proba de simplu a revenit a- mericanului ~ ~vingător cu susținută în lermo Vilas.
Brian Gottfried în- 6—3, 7—6 în finala compania lui Guil-
ÎNVINGĂTORBORG

LA BOCA WEST

tru campionatul european de tenis pe teren acoperit. Tenis- manii suedezi au obținut victoria cu scorul de 2—1. Rezultate tehnice : Johnsson — Dominguez6— 4, 6—-2 ; Deblicker — Bengtson 6—1, 6—4 ; Bengtson, Norberg — Dominguez, Deblicker7— 6, 6—2.în cadrul aceleiași competiții, la Poznan, selecționata Ungariei a învins cu scorul de 3—0 formația Poloniei. Rezultate tehnice : Szoke — Wieczorek 6—2, 6—2 ; Taroczy — Wisniewski6—2, 7—5 ; Szoke, Taroczy Osolinski, Wieczorek 6—1,

PE MICUL ECRAN
Miercuri 26 Ianuarie : ora 23 — Proba de perechi.
Joi 27 ianuarie : ora 23 - Proba individuală masculină.
Vineri 28 ianuarie : ora 21,30 - Proba de dans.
Simbătă 29 ianuarie : ora 22,50 - Proba individuală feminină. 
Duminică 30 ianuarie : ora 15 - Demonstrațiile laureaților.

SOFIA, 24 (Agerpres). — Echipa H.C. Minaur Baia Mare, aflată în turneu în Bulgaria, a susținut un meci amical, la Loveci, compania reprezentativei
masculine de handbal a țării- gazdă. La capătul unui joc echilibrat, handbaliștii bulgari au terminat învingători la limită, cu scorul de 21—20 (13—10).

ATLETISM • în ultima zf • 
concursului de la San Francisco, 
Mike Tully a cîștigat săritura cu 
prăjina cu 5,38 m. Pe locul secund 
s-a clasat finlandezul Antti Kallio- 
maki — 5,29 m. O surpriză s-a în
registrat la săritura în lungime, • 
unde James Lofton (S.U.A.), cu 
7,80 m, l-a întrecut pe campionul 
olimpic Arnie Robinson clasat pe 
locul 2 cu 7,55 m. Alte rezultate : 
masculin : 60 yarzi garduri — Dedy 
Cooper 7.1 ; o milă — Paul Cum
mings 4:02,8 ; feminin : 800 yarzi
— Cindy Poor 2:11,5.

AUTO • Participanții Ia cel 
de-al 45-lea raliu Monte Carlo au 
întîmpinat mari dificultăți în pri
mele două zile cauzate de ninsori 
abundente și ploi care au făcut 
unele șosele să devină parțial im
practicabile. Au rămas în cursă 
187 echipaje. Printre abandonați se 
afla și unul din favoriți Jean 
Pierre Nicolas (Opel).

BOX • Campionul mondial pro
fesionist la cat. semimijlocie, Car
los Palomino (S.U.A.) și-a pus cen
tura în joc în fața lui Armando 
Muniz (S.U.A.). Palomino a obți
nut victoria prin k.o. tehnic în re
priza a 15-a. e Fostul campion 
mondial profesionist la cat. muscă, 
argentineanul Pascuale Perez a 
încetat din viață la Buenos Aires 
în urma unei maladii hepatice. 
Perez era în vîrstă de 50 de ani. 
El a fost primul pugilist argenti
nean care a cucerit un titlu mon
dial, deținînd centura „muștelor" 
timp de 6 ani. între 1954 si 1960.

CICLISM • Cu 48 de .ore înain
tea încheierii cursei de 6 zile de 
la Rotterdam conduce cuplul vest- 
german Gunter Haritz — Dietrich 
Thurau cu 350 p. Ij urmează, la 
un tur, perechile Patrick Sercu — 
Freddy Maertens si Rend Pijnen
— Alan Clark.

HANDBAL • La Leipzig, in 
meci tur pentru Cupa campionilor 
europeni (feminin), echipa S.C. 
Leipzig a întrecut cu 17—14 (8—8) 
formația cehoslovacă Start Bratis
lava • în sferturile de finală ale 
Cupei campionilor europeni (mas
culin) echipa daneză Kfurn Fre
dericia a învins pe teren propriu, 
cu 25—17 (12—9), formația Ruda 
Hvezda Bratislava.

HOCHEI - BANDY • La Oslo 
au început întrecerile campionatu- 
lui mondial de hochei cu mingea 
(bandy). în partida inaugurală, se
lecționata Finlandei a învins cu 
5—1 (3—0) formația Norvegiei.

SCHI • Concursul de schi-fond 
de la Le Brassus ja continuat cu 
disputarea probei masculine de 
ștafetă 3X10 km în care victoria 
a revenit echipei i Norvegiei (Erik
sen. Myrmo. Martinsen), cronome
trată cu timpul de 1 h 31:16,3. Pe 
locurile următoare s-au situat for
mațiile Elveției — 1 h 31:51 6 ; 
Finlandei — 1 h 32:26,3 ; Suediei
— 1 h 32:51,2 și Franței — 1 h 
33:12,7. Proba de combinată nor-

• dică a fost cîstigată de Konrad 
Winkler (R.D. Germană) cu un to
tal de 428,97 p, urmat de Karl 
Lustenberger (Elveția) — 415,78 p 
și Bernd Zimmermann (R.D Ger
mană) — 406,63 p. • „Cupa” Mon
dială" a programat luni la Adel- 
boden (Elveția) o probă masculină 
de slalom uriaș, care a fost cîști- 
gată de elvețianul Heini Hemml. 
Acesta a realizat în cele două 
manșe timpul total de 3:07,94 fiind 
urmat în clasament de Ingemar 
Stenmark (Suedia) — 3:08,73 și de 
Klaus Heidegger (Austria) — 
3:10,09.

ȘAH • După consumarea a 8 
runde, si disputarea unor partide 
întrerupte în turneul de la Wijk 
aan Zee conduce marele maestru 
olandez Sosonko cu 6 p, urmat de 
Kurajita și Gheller — cîte 5>/» p. 
Rezultate înregistrate în runda a 
opta: Timman — Boehm 1—0; 
Gheller — Sigurjonsson 1—0 ; So
sonko — Kavalek 1—0 ; Kurajița
— Miles %—*A.

CAMPIONATE in pauza de iarnă

BULGARIA: PROCESUL DE ÎNTINERIRE

Turneul de la Boca West (Florida) s-a încheiat cu victoria Iui 
Bjorn Borg, care a reușit să-1 întreacă în finală, cu 6—4, 5—7, 6—3, pe Jimmy Connors. în partida pentru locul 3, Manuel O- rantes a dispus cu 6—7, 6—2,6—2 de Adriano Panatta.

AUSTRALIA CALIFICATA 
IN „CUPA DAVIS"

JAN-EGIL TORHOLT (Norvegia)
Deși cîștigător al unei probe 

(1 500 m) la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck, elec
tricianul Jan-Egil Storholt din 
Trondheim nu a cunoscut pînă 
acum consacrarea deplină in
tr-o probă combinată. Nu ob
ținuse nici titlul de campion 
mondial, nici pe cel continen
tal, ba mai mult, nu a fost pînă 
acum nici 
țării sale ! 
considerat 
extra-clasă 
talent mai . . .
dair redutabil și la fond. Abia 
sîmbătă și duminică, la LarviK 
(Norvegia), aproape „pe teren 
propriu", Storholt devine cam
pion european la multiatlon, 
cîștigînd probele de 500 m și 
5 000 m, ocupînd locul 3 la 1 500 
m (tocmai în proba în care e 
campion olimpic 1) și locul 8 la 
10.000 m. Victoria finală a lui 
Storholt (născut la 13 februarie 
1949) în acest tetratlon conti-

" nental, încununează succesul to
tal al patinajului-viteză din 
Norvegia, care obține o nespe
rată cunună prin ocuparea pri
melor, 4 locuri în clasamentul 
general.

CARLOS REUTEMANN
NOUL LIDER

AL C. M
DE AUTOMOBILISM

RIO DE JANEIRO, 24 (Agerpres). — Numeroși spectatori au urmărit pe circuitul de la Inter- lagos (în apropiere de Sao Paulo) întrecerea pentru „Marele Premiu al Braziliei", a doua probă din cadrul campionatului mondial de piloților viotoria anunțat, 
Carlos Reutemann. La unei mașini „Ferrari", Reutemann a parcurs 318,400 km în lh 45:07,72 cu o medie orară de 181,729 km, fiind urmat de deținătorul titlului mondial, englezul James Hunt („McLaren") — lh 45:18,43 și de austriacul 
Niki Lauda („Ferrari") — lh 46:55,23. Carlos Reuteman a mai cîștigat această probă în anul 1972. în timpul desfășurării cursei a fost înregistrat un acci-

automobilism rezervat de formula I, în care a revenit, după cum s-a sportivului argentinean volanul Carlos

Meciul dintre echipele Australiei și Indiei, contînd pentru „Cupa Davis", s-a încheiat la Perth cu scorul de 5—0 în favoarea gazdelor. în ultima partidă de simplu, Phil Dent l-a întrecut cu 9—7, 11—9, 6—4 pe Sashi Menon.în urma acestei victorii, echipa Australiei s-a calificat pentru finala zonei asiatice a competiției, în care “va întîlni formația Noii Zeelande. Meciul se va desfășura între 11—13 februarie la Auckland.
CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE SALALocalitatea suedeză Kalmar a găzduit întîlnirea dintre echipele 
Suediei și Franței, contînd pen-

Argentinianul Carlos Reutemann, la citeva clipe după victoria sa pe 
circuitul Interlagos, unde s^-a disputat Marele Premiu al Braziliei, însoțit 
de tehnicianul firmei Ferrari, care r “ ------ * '*'• £~“'{—*s-a ocupat de mașina învingătorului. 

Telefoto : A. P. — AGERPRESdent: la o ciocnire între mașinile vest-germanului Jochen Mass, elvețianului Clay Regazzoni și francezului Patrick Depailler, ul- . timul a fost rănit fiind transportat la spital.In clasamentul general al cam-
pionatului mondial, pe loc a trecut ~ “— 13 puncte, Scheckter —Pace, JamesFittipaldi — cite 6 puncte, Niki Lauda — 4 puncte etc.

primul
Carlos Reutemann urmat de Jody 
9 puncte, Carlos Hunt și Emerson

PREOCUPARE A TUTUROR ECHIPELOR
♦

Prima jumătate a campionatu
lui 1976—77 oferă posibilitatea 
unor interesante comentarii, a- 
ceastă perioadă fiind deosebită de 
edițiile precedente. Din capul lo
cului impresionează durata neobiș
nuit de lungă a turului (27 iulie— 
12 decembrie), cu numeroase pau
ze, cauzate de pregătirile echipei 
reprezentative pentru meciurile 
internaționale. Spre deosebire însă 
de ultimele campionate, sezonul 
de toamnă al actualei întreceri nu 
a avut un lider detașat, în frun
tea clasamentului perindîndu-se 
mai multe echipe, ceea ce a spo
rit gradul de spectaculozitate al 
întrecerii.

Doar ultima etapă a turului a 
desemnat așa-numita campioană de 
toamnă : Ț.S.K.A. Sofia. Succesul 
echipei militare (antrenor S. Ioțov) 
este meritat si cu atît mai prețios 
dacă avem în vedere că formația 
se află în plin proces de întine-

Iată clasamentul turului:
1. Ț.S.K.A. Sofia 15 9 4 2 28-12 22
2. Le vski- Spartak 15 8 5 2 32-17 21
3. Marek St. Dimitr. 15 8 4 3 28-18 20
4. Slavia Sofia 15 7 6 2 29-119 20
5. Botev Vrata 15 8 3 4 18-15 1’9
6. Trakia Plovdiv 15 6 6 3 22-17 13
7. Sliven 15 5 5 5 19-15 15
8. Pirln Blagoevgrad 15 4 7 4 20-25 15
9. Beroe St. Zagora 15 4 7 4 20-25 15

10. Akademik Sviștov 15 5 4 6 18-24 14
11. Lokdmotiv Plov. 15 3 7 5 16-20 13
12. Lokomotiv sofia 15 3 7 5 18-22 13
13. Minior Pernik 15 3 4 8 15-21 10
14. J.S.K. Spartak 15 4 1 10 20-30 9
15. Akademik -sofia 15 1 6 8 4-15 8
16. Dunav Ruse 15 1 6 8 8-22 8

rire, mai 
lături de 
B. Kolev, 
kov, Ranghelov, Sredkov, 
firmă jucători tineri ca 
Liubomirov, Ioncev, Markov.

Levski Spartak a avut un pro
gram destul de încărcat în cursul 
toamnei, datorită participării la 
„Cupa cupelor" și includerii ma- 

. .iorității jucătorilor ei in diferitele 
reprezentative ale tării. „Vicecam- 
pionii" 
goliri — 32. dar lipsa 
de valoare a făcut ca 
turile lor balonul să 
ori !

Revelația turului 
nou promovată Marek din

ales. în linia de atac. A- 
experimentatii Iordanov, 
T. Vasilev, Denev, Stan- 

se a- 
Mircev,

au marcat cele mai multe 
unui portar 
și între bu- 
intre de 17
este echipa 

orașul

Stanke Dimitrovo. Fără vedete, 
dar foarte omogenă. tînăra 
formație a furnizat citeva sur
prize, printre care : 3—1 cu
Ț.S.K.A. și 1—0 cu Akademik (So
fia). ambele în deplasare ! în a- 
ceastă echipă cu mult succes evo
luează perechea de atacanți cen
trali a fraților gemeni Ivan și Ven- 
țislav Petrov, primul fiind și gol- 
geterul turului cu 11 goluri mar
cate, urmat de Grigorov (Slavia) 
10 goluri, Mircev (Ț.S.K.A.) și 
Țvetkov (Slavia) cu cite 8 puncte 
marcate.

în ascensiune se află Slavia So
fia și Botev Vrața, Iar în rîndurile 
echipei Trakia Plovdiv din nou cel 
mai valoros jucător este veteranul 
Dermendjiev.

Surprinzătoare și mult comentată 
este comportarea echipei Akade
mik Sofia. In campionatul prece
dent, studenții au cucerit locul 3. 
iar acum ocupă penultimul ! Este 
aproape incredibil faptul că în cele 

. 15 meciuri disputate în tur Aka
demik a înscris doar 4 goluri, sta-' 
bilind în privința ineficacității un 
record „sui-generis".

A continuat procesul de întine
rire a echipelor prin debutul a 61 
de fotbaliști în echipele din prima 
ligă, iar media golurilor marcate 
pe meci a fost de 2,55.

în ancheta tradițională a ziariș
tilor sportivi, Bojidar Grigorov

CAMPIONATE
FRANȚA (etapa 22). Runda a fost 

marcata de numeroase surprize : Ren
nes — Bordeaux 0—2 ; Sochaux — Lens
1— 5 ; Troyes — Nantes 2—3. Alte re
zultate mai Importante : Marsilia — Va
lenciennes 1—1 ; St. Etienne — Bastia
2— 1 ; Lyon — Reims 2—1. Poziția frun
tașelor a rămas neschimbata :
1. Nantes 22 13 5 4 46—26 31
2. Lyon 22 11 8 3 39—^4 30

SPANIA (etapa 19). C.F. Barcelona, în 
vervă deosebită, a dispus cu 7—0 de 
Santander I învingînd pe Real Sociedad 
cu 1—0, Valencia a trecut pe locul 3 în 
clasament. Atletico Madrid se menține 
în cursa pentru primul loc, după ce a 
dispus cu 3—0 de Celta Vigo, în timp 
ce Real Madrid (locul 5) a fost surcla
sată în deplasare de Atletico Bilbao 
(5—1). Primele clasate :
1. C. F. Barcelona 19 12 3 4 46—14 27
2. Atletico Madrid 19 10 6 3 21>—1*7 26

Fază din meciul Levski Spartak — J.S.K. Spartak (4—1). In echipament 
de culoare închisă, Panov (Levski Spartak) trece de Voinov

Foto : „START" — Sofia
(înaintas central al echipei Slavia), 
a1 fost desemnat cel mai bun fot
balist bulgar al anului 1976, deși 
nu a fost selecționat în vreun lot I

Returul campionatului începe la

26 februarie si va fi precedat de 
optimile de finală ale Cupei Bul
gariei.

TOMA HRISTOV
Sofia, ianuarie 1977

IN CURS DE DESFĂȘURARE
OLANDA (etapa 20). Ajax a dispus 

2—0 de Haarlem, distanți nd u-se 
Feyenoord, care a 
r
Rotterdam — P.S.V. 
F.C. Utrecht (locul 
acasă, de Roda " 
mele clasate :
1. Ajax
2. Feyenoord

BELGIA (etapa 
porții ; lidera F. 
vinsă cu 4—0 de 
R.W.D. Molembeek ____ yw
primul loc — a dispus cu 3—1 de Stan
dard Liege^ ~ ~...........................

cu F. C. Liege.

1. F. C. Bruges
2. R.W.D. Molembeek

CU

Feyenoord, care a pierdut un punct la 
Deventer (0—0). Alte rezultate : Sparta 

Eindhoven 0—2;
4) a fost învinsă, 

Kerkrade : 2—6 I Pri-

20 15 3 2
20 13 5 2

39—14 33
47—18 31

GRECIA (etapa 16). Prin victoria re« 
purtată asupra lui Apollon (2—0), 
P .A.O.K. are un punct avans față de 
Olympiakos, care a terminat la egalitate 
(0—0) în deplasare cu Panionios. 
rezultate : Panathiinaikos 
4—1 ; Panahaiki 
clasate :
1. P.A.O.K.
2. Olympiakos

Alte 
Pametalikos 

A.E.K. 0—-2. Primele

12 4 O 35-8 28
12 3 1 33—9 27

19). Surpriză 
C. Bruges a 
Waregem I

— care

de pro
test in

tri schimb, 
«amenință

dard tiege^ S.C. Anderlecht, în reve
nire^ ajcî$țigat cu 5—0 (!) în deplasare, 

** ' ' . Primele ci'asate :

19 12 4 3 39—20 28 
19 10 6 331—17 26

16
16

★
• LA PERUGIA,

' U.R.S.S. a întrecut formația locală care 
activează în prima ligă a campionatului 
italian cu 4—0 (1—0), prim punctele mar
cate de Blohin, Buriak, Konkov și Ko
lotov.
• LA SAO PAULO : Brazilia a dispus 

de selecționata secundă a Bulgariei cu 
1—0 (0—0) prim golul marcat de Roberto 
(min. 50).

reprezentativa
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