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STEAUA-A.S. VILLEURBANNE 65-59
DUPĂ UN

Foarte aprigă, dramatică, 
fost desfășurarea meciului 
baschet STEAUA — A.S. VIL
LEURBANNE, găzduit ieri sea
ră de sala Floreasca supraaglo
merată de un public entuziast, 
fapt normal dacă ținem seama 
că ambele echipe își disputau 
una din partidele decisive pen
tru calificarea în semifinalele 
Cupei cupelor. Steaua, după 
două victorii anterioare, avea 
neapărat nevoie de încă un 
succes pentru a candida, în con
tinuare, la unul din primele 
două locuri ale grupei B ; A-S. 
Villeurbanne își juca ultima 
șansă de a rămîne in cursă, de
oarece pierduse întîlnirile pre
cedente. Drept urmare, specta
torii au asistat la un meci în 
care frumusețea baschetului s-a 
văzut mai puțin, primind — în 
schimb — dîrzenia, lupta — 
uneori chiar disperată — pen
tru fiecare punct.

Este drept, Steaua a condus 
marea majoritate a timpului 
avînd la un moment dat un a- 
vans de 11 puncte (42—31 în
min. 25), dar nu a izbutit nicio
dată să se impună cu autorita
te, din cauza apărării în zonă a 
adversarilor care, în plus, au 
reușit treptat să tempereze jo
cul, imprimîndu-i un 
lent, convenabil lor

tempo 
   datorită 

prezenței în teren a trei jucă
tori cu talie înaltă, dar lipsiți 
de viteză. In fața „zonei" ste- 
liștii au punctat mai mult prin 
aruncări de la distanță 
și semidistanță (în care au ex
celat Cernat și Savu), încercă
rile lor de pătrundere sub pa
nou negăsind, de regulă, rezol
varea cea mai bună. în plus, 
Oczelak, de obicei unul din prin
cipalii realizatori, a jucat static, 
„lipit" de adversari mai înalți. 
Contraatacul formației Steaua a 
funcționat bine doar o parte din 
prima repriză, „stingîndu-se“ a- 
poi și în sfîrșit dispărînd cu de- 
săvîrșire. Și, totuși, Steaua a 
realizat victoria — 65—59
(34—29) — pentru că jucătorii 
ei au avut capacitatea psihică și 
fizică de a înscrie coșurile nece
sare într-un final dramatic, 
după ce fusese egalată în 
min. 38 (57—57). în aceste mo
mente decisive, baschetbaliștii 
de la Steaua au fost mai lucizi 
decît sportivii francezi și, de la 
59—59 cînd mai era un minut de 
joc, au ajuns la 65—59, ceea ce, 
pentru o întrecere cu o atare 
miză, nu a fost deloc ușor.

Au înscris : Cernat 22, Savu 
16, Tarău 12, Oczelak 5, Zdren- 
ghea 4, Pîrșu 4, Cîmpeanu 2 (a 
mai jucat Dumitru) pentru 
Steaua, respectiv Carter 16, Pur- 
khiser 12, Vincent 8, Moore 7, 
Pil. Haquet 6, Gilles 4, Recoura

Savu și Ph. Haquet luptă pentru recuperarea mingii după o 
aruncare ratată Foto : Ion MIHAlCA
4, D. Haquet 2. Competent arbi
trajul prestat de M. Cziffra (Un
garia) și I. Matjevici (Iugoslavia).

în urma rezultatului de ieri, în

fruntea clasamentului grupei B, 
la încheierea turului, conduce — 
neînvinsă — Steaua.

Dumitru STANCULESCU

în Cupa ,,Liliana Ronchetti**

• >
Al doilea meci al cuplajului 

baschetbalistic din sala 
ca dintre formațiile 
Rapid București și 
Moscova a fost Ia 
sportivelor sovietice care, avînd 
în echipă cîteva jucătoare cu 
talie și gabarit impresionante 
și cu o bună tehnică individua
lă, au realizat o victorie cate
gorică cu 91—54 (46—24).

Partida a debutat cu atacuri 
rapide realizate de oaspete, care 
s-au instalat imediat la condu
cere pe tabela de marcaj. Ele
vele antrenorului 
Ferericz au încercat 
proporțiile scorului,

Floreas- 
feminine
Spartak

discreția

Sigismund 
să limiteze

1 o
Chi-
dato- 

mai

dar cu 
echipă în care doar Ileana 
raleu și-a făcut din plin 
ria, nu s-a putut realiza

Azi, In C. C. E. la baschet

I. E. F. S. - GEAS SESTO SAN
feminin,

GIOVANNI

mult. Mariana Andreescu de la 
care se aștepta mai mult a fost 
ca și inexistentă, iar celelalte 
coechipiere nu au făcut nici ele 
cine știe ce. în această situație, 
baschetbalistele sovietice au ob
ținut o victorie comodă, ce le 
menține ca favorite principale 
la cîștigarea Cupei „Liliana 
Ronchetti". Cele 145 de puncte 
ale întîlnirii au fost realizate 
de : T. Zaharova 16, T. Ma
maeva 8, Z. Fadeeva 2, E. Mu
ravieva 7, E. Gvazdeva 2, O. 
Sukarnova 34, N. Feriabnikova 
12, T. Ivanova 4, L. Gamburg 6 
pentru învingătoare, respectiv, 
I. Chiraleu 26, M. Csikos 6, M. 
Andreescu 9, E. Nicolau 
Bosco 2 și S. Cernat 6.

Au arbitrat 
(Iugoslavia) și 
slovacia).

bine G. 
S. Trepka

5, G.

Pastor
(Ceho-

Paul IOVAN

ÎNTRE

oroblemă deosebit de 
mportantă pentru desfă
șurarea in condiții optime 
a activităților sportive o 

reprezintă asigurarea materia
lelor și echipamentului, care 
trebuie să satisfacă exigențele 
mereu crescînde ale beneficia
rilor, atît din punct de vedere 
calitativ, cit și cantitativ. In a- 
ceastă direcție, o sarcină im
portantă revine unităților producătoare, dar și celor 
comerciale, pentru ca sportul de masă și cel de per
formanță să beneficieze de toate condițiile necesare 
unui cadru propice de activitate.

Această problemă de importanță majoră, înscrisă 
in Programul de dezvoltare a activității de educație 
fizică și sport pe perioada 1976-1980, 
constituie o preocupare de seamă 
cu atribuții in mișcarea sportivă.

In magazinul 
bucureștean Olim
pic se află perma
nent un variat 
sortiment de ma
teriale și echipa

ment sportiv 
Foto : 
V. BAGEAC

trebuie să 
pentru toți factorii

CE OFERĂ Șl CE NU
De la bun început se impune a 

fi subliniată constatarea, cu carac
ter general, că în toate magazinele 
de specialitate vizitate se face 
simțită grija pentru asigurarea 
sortimentului necesar de marfă, 
intr-o gamă variată, atît la pro
dusele specifice sezonului rece, cit 
și pentru celelalte discipline spor
tive.

în toate cele 
bucureștene — 
Sport, Cabana si 
și la raionul 
magazinului 
Obor, există cantități suficiente de 
schiuri, săniuțe, patine cu și fără 
ghete, costume și bocanci de schi, 
hanorace, pulovere, pantaloni de 
schi, precum și alte articole nece
sare practicării sporturilor de iar
nă. In același timp, în rafturi 
se află expuse și alte materiale, 
ca mingi, pantofii de tenis, bas
cheți, treninguri, tricouri, maieurl, 
rachete și mingi de tenis etc.

Cu toate acestea, am constatat

pătru magazine 
Olimpic. Club- 
Alpin — precum 

specialitate al 
Bucur-

de 
universal

sus- 
Flo-

Al treilea și ultimul meci 
ținut (azi la ora 18, în sala 
reasca) de echipa I.E.F.S. în tu
rul grupei A a sferturilor de fi
nală ale C.C.E. la baschet fe
minin înseamnă și debutul cam
pioanei României în Capitală în 
această fază a competiției (par
tidele anterioare le-a disputat la 
Praga — cu Sparta și Ia So
fia — cu Akademik). Parteneră 
de joc este campioana Italiei, 
GEAS Sesto San Giovanni, for
mație reputată în baschetul eu
ropean, în cîteva rînduri semi- 
finalistă a C.C.E., actuală frun
tașă a grupei A (după victoriile 
obținute pe teren propriu în fa
ța echipelor Akademik 
ta). Desigur, misiunea 

~ lor este grea, dar ele 
liza prima lor victorie 
turi‘, cu condiția de

și Spar- 
studente- 
pot rea- 
în „sfer- 
a lupta

I.E.F.S.

4 Simionescu
5 Giurea
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11
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Mihalik 
Duțu 
Dumitru

Basarabia 
Portrk 
Capotă 
Baiai 
Steinberg

Antrenor ;
1. Nicolau

Arbitri : M. Cziffra 
Matjevici (Iugoslavia) 
I. Uyguci (Turcia).

In ideea de a vedea in ce măsură sînt satisfăcute 
solicitările calitative și cantitative, precum și modul 
în care sînt gospodărite, reporterii și corespondenții 
ziarului
Capitală și în 
Napoca, Galați, Brașov, Craiova, Miercurea Ciuc, Cîm
pina — vizitînd magazine de 
asociații sportive. _

nostru au efectuat un raid-anchetă în 
cîteva alte orașe — Timișoara, Cluj-

specialitate, cluburi și

OFERĂ MAGAZINELE..,
încă destule lipsuri, unele chiar 
de lungă durată. Un articol mult 
solicitat, dar absent de multă vre
me îl reprezintă costumele de 
gimnastică ! Spre exemplu, la ma
gazinul „Olimpic” am aflat că a- 
cestea lipsesc de... doi ani ! La 
magazinul „Club-Sport” am... des
coperit costume, dar numai măsu
ra 48, adică foarte-foarte mari. 
Șefa de raion a magazinului „Ca
bana", Petruța Bădoi, incercînd 
să ne explice absența acestui ar
ticol ne-a spus : „Solicitările foar
te mari de după Olimpiadă au dus 
Ia epuizarea stocului, dar probabil 
că in curind această lipsă 
eliminată”.

La magazinul „Olimpic” 
le „Topaz", „Postăvarul", _ R„ --

va fi

schiurl- 
„Combi 

, „Diamant”, nu existau ; la 
„Bucur—Obor" lipseau bocanci de 
munte și ghete de baschet numere 
mari, mingi de oină și mănuși de 
box. Tot’ aici am mai întîlnit o si
tuație nefirească : pantalonii de la 
treningurile nr. 42, erau, de fapt,

nr. 40, doar 
sura de pe

La CIuj-Napoca, magazinul de 
specialitate este bine aprovizionat, 
fapt demonstrat și de îndeplinirea 
planului de desfacere pe anul 1976 
în proporție de 135%. Grija edili
lor pentru asigurarea unei bune 
deserviri a populației este ilustrată 
și de amănuntul deloc neglijabil 
că în curind unitatea va fi mutată 
în sediul noului magazin univer
sal. Cu toate acestea, am notat și 
aici cîteva minusuri : bețele de 
schi pentru copii lipsesc (de 3—4 
ani !) ; dintre sortimentele de 
schiuri se găseau doar „Razant” 
și „Start”, dar și acestea numai 
mărimi mari. De asemenea, nu au 
reușit să 
la ghetele 
23—25, ca 
nastică.

bluzele respectau mă- 
etichetă...

fie acoperite solicitările 
de patinaj, în special nr. 
și la costumele de gim-

Aprovizionare bună șl Ia maga
zinul nr. 113 din Cîmpina, unda 
responsabilul Elena Mihăiiă caută 
să facă totul pentru a servi cit mal 
bine solicitanții. „Din păcate — ne 
spune interlocutoarea — nu pu
tem satisface întotdeauna cerințe
le cumpărătorilor, pentru că une
le articole de sezon nu se găseso 
nici in baza de aprovizionare. Do 
exemplu, avem schiuri „Turist", 
dar nu avem bețele necesare ; a- 
vem patine de toate mărimile, dar 
lipsesc ghetele de la nr. 19 la 35. 
De asemenea, s-a epuizat stocul 
de patine populare, cu cheie, mult 
solicitate de copii”.

Pentru a încheia lista mărfurilor 
care nu se găsesc in magazine, 
vom nota că, de asemenea, genun- 
chierele lipsesc de multă vreme, 
iar cotierele se confecționează nu
mai... la comandă.

Un ultim popas — la unitatea 
de închiriere a articolelor de sport 
și turism „Vacanța”, din Bucu
rești. Șefa unității, Aneta Ionescu, 
ne arată o magazie plină, capabilă 
să răspundă prompt numeroaselor 
solicitări ale iubitorilor de sport : 
400 de perechi de bocanci, peste 
200 de perechi de schiuri, nume
roase alte articole de sezon stau 
la dispoziția amatorilor săptămînă 
de săptămină.

„CALITATEA" FAȚA IN FATA CU OPINIILE BENEFICIARILOR

Simbătă, In sala „23 August“

Pentru a vedea cum satisfac din 
punct de vedere calitativ solicită
rile cîteva articole sportive, am 
făcut un sondaj de opinie :

prof. PETRICA NICOLAE, directorul 5c. 
sp. 2 București : „Mă voi referi la unele 
materiale a căror calitate poate fi îm
bunătățită, ca — de pildă — mingile 
de handbal produse de „Flacăra Roșie", 
cercurile pentru gimnastică modernă 
(mai grele șl mal groase decît normele 
regulamentare), ghetele de baschet 
confecționate la FINCA. De asemenea, 
problema mingilor pentru gimnastica 
modernă este foarte greu de rezolvat ; 
treningurile nr. 50 sînt de fapt nu
mărul... 56, lucru valabil șl pentru cele 
cu nr. 481"

prof. MARIN PETRESCU, președintele 
clubului Dunărea Galați : „Nu sîntem 
integral mulțumiți de calitatea tenișilor.

ghetelor de baschet si lupte, întîmpi- 
nom mori greutăți în procurarea de ma
terialo pentru secțiile de ciclism, col'ac- 
canoe si hochei. De multe orii, trebuie 
să cumperi de la magazinele do spe
cialitate ce găsești si nu ceea ce îți tre
buie I".

prof. TEODOR VERDEȘ, vicepreședin
tele clubului C.S.U. Brașov : „Confec
ționarea echipamentului sportiv a pro
gresat, există numeroase îmbunătățiri, 
dar e loc și pentru mail bine, in spe
cial în ceea ce privește durabilitatea 
articolelor. Un exemplu : tricourile, care 
se uzează prea repede. Creatorii trebuie 
să fie mai îndrăzneți în modele, acum 
mult area simpliste".

FRANCISC ABRAHAM, președintele a- 
sociației sportive Constructorul Craiova i© in avanpremieră Veronica Buia 7,3 la 60 ml
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(Ungaria)
; comisar F.I.B.A.l

permanent cu toată energia și 
.................i principalele 

în apărare,
de a-și valorifica 
atuuri : agresivitatea 
vioiciunea și eficiența în 
traa tacuri.

SE CERE 0 MAI BUNA
VALORIFICARE A POSIBILITĂȚILOR 
DE CREȘTERE A PERFORMANȚELOR

PLENARA C. J. E. F. 5 TELEORMAN

Campionatul de sprint la patinaj

TINERETUL SE REMARCĂ

REUNIUNE

C.J.E.F.S.
avut loc

Lucrările plenarei 
Teleorman, care au 
sîmbătă cu participarea a nu
meroși sportivi, profesori de e- 
ducație fizică, antrenori și acti
viști din domeniul sportului, 
precum și a reprezentanților ce
lorlalți factori cu atribuții, a u- 
nor invitați, au 
binevenit prilej 
tivității pe care 
tive din această 
desfășurat-o în 
conducerea și îndrumarea orga
nizațiilor de partid.

Cu acest prilej, atît informa
rea prezentată de tovarășul Ha- 
ralambie Ionescu, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Teleorman, 
cit și discuțiile care au urmat 
au scos în relief unele reușite, 
îndeosebi în domeniul activității 
sportive de masă: participarea 
tot mai largă la competițiile și 
acțiunile cu caracter central, 
„Cupa tineretului", Complexul 
„Sport și sănătate", „Amicii dru
meției", înotul pentru toți, iniți
erea a numeroase concursuri și 
competiții organizate pe plan lo
cal — crosuri, ștafete cicloturis
tice, cupe pe ramuri de produc
ție, activități recreative și de a- 
grement, - festivaluri cultural 
sportive etc Totodată s-a urmă 
rit dezvoltarea activității sportive 
de performanță, prin crearea u- 
nor unități puternice, cu posibi
lități de 
lupte la 
volei la 
Procesul 
rat mult 
și acțiunea de testare a sporti
vilor. Ca urmare s-a renunțat la 
elementele plafonate, depășite ca

reprezentat un 
de bilanț al ac- 
asociațiile spor- 
zonă a țării au 
anul 1976, sub

afirmare (box. judo și 
Alexandria, baschet și 
Turnu Măgurele etc.), 
de selecție s-a desfășu- 
mai riguros, la fel ca

sau lipsite de calitățile fi- 
necesare realizării unor 
performanțe. Un prim re- 
— descoperirea unui tînăr

vîrstă 
zice 
înalte 
zultat 
atlet, Petre Puranu, care a fost 
inclus în lotul de perspectivă 
pentru J.O. din 1980. Pași în- 

■ semnați s-au făcut, totodată, în 
direcția reînnodării tradiției în 
tir, creîndu-se la Alexandria un 
centru de pregătire Ia probe o- 
limpice, cu peste 100 de elevi. 
De asemenea, au fost constituite, 
pe lîngă unele case ale pionieri
lor (Turnu Măgurele, Zimnicea) 
cercuri de caiac-canoe, iar la A- 
lexandria un cerc de șah.

In aceeași măsură lucrările 
plenarei au reliefat și unele nea
junsuri care se mai manifestă în 
mișcarea sportivă teleormăneană, 
faptul că nu s-a reușit peste tot, 
la orașe și sate, să se asigure 
permanența unor acțiuni pentru 

■ consolidarea activității de masă. 
In activitatea de performanță, 
comportarea unor sportivi și 
chiar a unor echipe lasă de do
rit, după cum nu pretutindeni 
procesul de instruire se împle
tește cu cel educativ (mai ales 
în fotbal), manifestîtldu-se prea 
multe menajamente față de unii 
sportivi certați cu munca, cu or- 
iinea, cu disciplina.

Luînd cuvîntul, tovarășul ge- 
îeral-locotenent Marin 
președintele Consiliului 
pentru Educație Fizică 
a ținut să sublinieze 
responsabil în care s-au

Dragnea,
Național 
și Sport, 

modul 
desfășu-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

Veronica Buia (in dreapta) în formă bună, chiar la începutul sezonului 
desigur, doar cîteva din vîrfuri) 
calendarul central prevede 
nivelul seniorilor doar 
competiții: campionatele 
blicane (București, 12—13 
bruarie) și tradiționala competi
ție internațională „Cupa 
cristal" (București, 26—27 
bruarie). Gîndindu-ne că 
participările internaționale 
reduse — deocamdată un singur 

. concurs pe agendă, Budapesta 
(2—3 februarie), la care vor lua 
parte și ’ cîțiva alergători pe 
distanțe medii și lungi — vedem 
că actualului sezon de sală îi 
trebuie adăugat prefixul „mini". 
Fiecare concurs capătă în aceste 
condiții o importanță deosebită, 
în special pentru fruntașii care 
vizează participarea la campio
natele europene și speră să 
realizeze standardurile fixate de 
F.R.A.. dar și pentru marea

Sîmbătă după-amiază prima 
sală de atletism a țării, „umbre
la de la 23 August", își va des
chide oficial porțile pentru a 
găzdui primul concurs de se
niori al anului : campionatele 
municipale.

Momentul este important. El 
marchează nu numai debutul 
intr-un nou sezon — al cărui 
moment culminant îl constituie 
campionatele continentului, pro
gramate la San Sebastian la 
12—13 martie — dar și startul 
în competițiile noului ciclu o- 
limpic. ,

„Indcor-ul“ nostru începe mai 
tîrziu decît în alte părți — și 
nu pentru faptul că atleții noș
tri ar fi mai puțin harnici... iar 
o analiză, chiar sumară, ne ara
tă că în afara concursului inau
gural și a campionatelor euro
pene (la care vor lua parte,

la 
două 
repu- 

fe-

de
fe-

Și 
sînt

Foto : Dragoș NEAGU

1:48,0, 4. Roxana Balade (I.E.F.3.' 
Buc.) 1:48,1, 5. Eva Szigeti 1:49,5. 
Clasament general după două pro
be : 1. Agnes Rusz 104,290 p, 2. 
Suzana Hollo 104,400 p, 3. Eva 
Szigeti 105,150 p. BĂIEȚI

ÎN LUNA FEBRUARIE

PE PLANȘELE A 7
Mai mult decît prima lună a a- 

cestui an. februarie marchează p 
prezență foarte activă a seri meri
lor români în concursuri interna
ționale. Astfel, ei vor lua parte la 
întrecerile de spadă pentru „Cupa 
Monal" (Paris), la asalturile de 
sabie din cadrul patrulaterului do
tat cu „Cupa Santelli" (Budapesta),

SCRIMERII ROMÂNI
ORAȘE EUROPENE

de 
a- 

fe-

I

la turneul masculin de floretă 
la Leningrad. Cu o deosebită 
tenție sînt așteptate asalturile
minine de floretă de la Frankfurt 
am Main („Cupa celor 7 națiuni") 
și Gopingen. Un concurs interna
țional la Tallin (spadă) și altul la 
Flovdiv (sabie) vor încheia acest 
bogat calendar competițional, __ ,

masă a practicanților, dornici 
să realizeze haremurile pentru 
participarea Ia... campionatele 
naționale.

Două argumente susțin afirma
ția de mai sus. La campionatele 
municipale ale juniorilor III 
desfășurate la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute — comisia munici
pală își face datoria programînd 
campionate pentru toate catego
riile de vîrstă ! — au luat parte, 
în afara concursului, o serie de 
atleți fruntași, tocmai în dorin
ța unei verificări suplimentare. 
Cîteva rezultate interesante : 
Veronica Buia 7,3 la 60 m (re
cord egalat), Erwin Sebestien 7,7 
ia 60 mg, Claudiu Sușelescu 6,7 
la 60 m — precum și unele re
zultate obținute cu cîtva timp 
în urmă la probele de control 
anunță un sezon mai... plin de 
ambiții La 
cipale și-au 
participarea 
șilor noștri, 
sportivi 
săli de atletism (Constanța, Rîm- 
nicu Vîlcea, Ploiești, Buzău).

Așteptăm cu nerăbdare, alături 
de toți iubitorii atletismului, de
butul „indoor-ului’77“ cu speran
ța consemnării unor rezultate 
valoroase, cu dorința reconsoli
dării poziției cîștigată în anii 
din urmă, dar clătinată în ulti
mul sezon...

campionatele muni- 
anunțat dealtfel 

majoritatea frunta- 
bucureșteni dar și 

din orașe care nu au

VI. M.

MIERCUREA CIUC, 26 (prin 
telefon). In pofida instabilității 
timpului, prima reuniune a finalei 
Campionatului republican de sprint 
rezervat patinatorilor de viteză 
seniori s-a desfășurat miercuri în 
condiții acceptabile. Ceața deasă 
din cursul nopții a afectat gheața, 
dar grație eforturilor depuse de 
administrația bazei sportive și de 
către corpul de oficiali, condus de 
arbitrul principal Vasile Oprea 
(București), pista a fost gata de 
concurs la ora stabilită. întrece
rile au început la o temperatură 
de minus patru grade și s-au ter
minat la zero grade.

Pe foile de arbitra] au figurat 
27 de băieți și 18 fete, majoritatea 
juniori care au obținut dreptul de 
participare la competiția seniori
lor, precum și invitați, printre ca
re și o serie de copii remarcați la 
ultimele concursuri. In prima zi a 
finalei patinatorii și-au disputat 
întîietatea în manșa I a probelor 
de 500 și 1 000 m. Dacă valoarea 
rezultatelor continuă să rămină 
departe de nivelul Internațional, 
în schimb întrecerile au fost viu 
disputate, fiecare probă avînd alt 
învingător, iar tinerii patinatori 
numărîndu-se printre principalii 
animatori. Astfel, viteziștii aflați 
la vîrstă junioratului sau chiar 
unii dintre copii au reușit să so
sească înaintea unor alergători 
mult mai experimentați. Probele 
feminine au fost dominate de... 
junioarele din M. Ciuc (antrenori : 
Maria Tașnadi, Ileana Biro și An
ton Molnar), atît la 500 m, 
1 000 m.

In disputele seniorilor, specia
listul nr. 1 al probei de 
Vasile Coroș, a avut de asemenea 
cei mai puternici adversari în ju
niorii Nicoiae Jenei și Laszlo La
zar. Doar Victor Sotirescu, decanul 
dc vîrstă al competitorilor 
ani), și-a onorat cartea de 
cîștigînd proba de 1 000 m și cla- 
sîndu-se pe locul 5 la 
scurtă.

Clasamentele primei zile : FETE 
— 500 m : 1. Suzana Hollo 50,4, 2. 
Eva Szigeti 50.5, 3. Agnes Rusz
50,8. 4. Eva Molnar 51,5 (toate de 
la S. C. Miercurea Ciuc), 5. Liana 
Cardaș (Mureșul Tg. Mureș) 51,7 ; 
1 000 m: 1. Agnes Rusz 1:46.8, 2. 
Eva Molnar 1:47,6, 3. Suzana Hollo

cit și la

500 m,

(32 de 
vizită,
proba

Vasile Coroș (I.E.F.S. București) 
conduce după prima zi în fi
nala sprinterilor la patinaj vi

teză
ni : 1. Vasile Coroș (I.E.F.S. Buc.) 
42,8, 2. Nicoiae Jenei (Agronomia 
Cluj-Napoca) 44,5, 3. Laszlo Lazar 
(Tractorul Brașov) 44.6, 4. Gheor- 
ghe Varga (I.E.F.S. Buc.) 44,7, 5. 
Victor Sotirescu (Tractorul Brașov) 
44.9 ; 1060 m : 1. V. Sotirescu
1:32,1, 2. V, Coroș 1:32,5. 3. L. La
zar 1:33,4, 4. Adrian Ciobanu
(I.E.F.S. Buc.) 1:33.6, 5. Andrei
Erdelli (Tractorul Brașov) 1:35,2. 
Clasament general după două pro
be : 1. V. Coroș 89,050 p, 2. V. So
tirescu 90,950 p, 3. L. Lazar 91,300 p.

Joi se aleargă manșa a doua la 
probele de 500 și 1 000 metri.

Traian IOANIJESCU
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DIN PREOCUPĂRILE 
LA... ZI ALE UNEI FOSTE 

CAMPIOANE

I

Numeroși elevi de la Școala 
generală din Azuga (jud. Pra
hova) practică schiul în mod 
organizat, participă la concur
suri datorită, în primul rind, 
activității neobosite a profesoa
rei Elena Tom-Zangor, fosta 
campioană a țării la schi-fond. 
în iarna aceasta, micii schiori 
din Azuga au participat lâ mai 
multe concursuri organizate de 
profesoara lor. Duminică, de 
pildă, 68 dintre ei au fost pre- 
zenti la Poiana Ureche unde 
s-au întrecut la fond în cadrul 
„Cupei Unirii". Pe primele 
locuri s-au clasat la fete — in 
proba de 2 km — Violeta 
Trandafir, la 3 km — Constan
ta Petruț, la băieți — la 3 km
— Constantin Dobre și la 4 km
— Romică Teleanu.

V. ZBARCEA

organizat lingă motelul Bucium, 
de către A.S. Voința Iași. S-au 
remarcat în mobilizarea și în
drumarea concurenților Șc. prof. 
UCECOM, cooperativele mește
șugărești Miorița și Solidarita
tea.

Asociația sportivă Medicina 
Iași a transformat terenul ei 
de tenis in patinoar, care se 
află la dispoziția amatorilor 
acestui frumos sport.

Comitetul județean al U.T.C. 
a organizat două importante în
treceri dotate cu „Cupa Unirii", 
la șah (100 de concurenți) și 
patinaj, la care au participat 
cîștigătorii etapei pe școli. La 
șah s-au remarcat, în mod 
deosebit, frații Zlăvac, de la 
Liceul nr. 4.

de 40 de tineri), două grupe de 
culturism (cu 30 de membri, 
care la sfîrșitul anului vor să 
participe la un concurs de am
ploare), un club de șah (cu 
80 de jucători activi), o sală de 
ping-pong cu 3 mese, o arenă 
de popice cu patru piste și un 
club de bridge.

I. IONESCU

CONCURS FULGER 
LA ȘAH

Comisia județeană Ilfov 
organizat în cinstea zilei de 
Ianuarie un concurs fulger 
șah, Ia care au participat 30 
concurenți clasificați (categ. 
2 și 3). Pe primul loc s-a cla
sat chiar președintele forului 
organizator, Gheorghe Cîndea, 
secondat de Petre Smărăndescu, 
de la Viitorul Periș.

D. MORARU-SLIVNA

a 
24 
de 
de
1,

AL. NOUR
SĂLI DE SPORT 

CU LACĂTE LA UȘI...
în sălile de sport de la Li

ceul ..............
ceul nr. 7 din Galați, sîmbătă 
au fost programate întreceri din 
cadrul campionatului municipal 
de volei. Sportivii care au ve
nit la competiția programată ău 
găsit sălile încuiate cu lacăte și 
nici o explicație...

T. SIRIOPOL

„Vasile Alecsandri" și Li-

SPORTUL POPICELOR 
MULT ÎNDRĂGIT 

LA „STEAGUL ROȘU"
La întreprinderea de autoca

mioane „Steagul roșu" din Bra
șov a început etapa a Il-a, fi
nala, a campionatului asociației 
sportive la popice, pentru care 
s-au calificat nu mai puțin de 
16 echipe (o echipă este forma
tă din 4 jucători și două jucă
toare). La prima etapă a com
petiției au evoluat peste 600 de 
tineri și vîrstnici, ceea ce de
notă 
aici

popularitatea acestui sport 
Ia Steagul roșu.

C. GRUIA
ÎNTRECEREA 

HALTEROFILILOR 
ȘCOLARI

BOGATĂ ACTIVITATE
DE MASĂ IEȘEANĂ

Peste 200 de tineri, elevi 
cooperatori, au participat 
un reușit concurs de

și 
la 

săniuș

SPORTUL PREZENT 
PROGRAMUL CASEI 

DE CULTURĂ
La Casa de cultură a sindi

catelor din Sibiu sportul are o 
prezență activă. După cum . ne 
spunea directorul acestui așeză- 
mînt, tov. Gheorghe Buciu, a- 
proape treisferturi din pro
gramul casei de cultură are un 
profil sportiv. Astfel, funcțio
nează aici un centru de pregă
tire la judo-karate (frecventat

IN

Arad s-a disputatLa de zonă a „Cupei școlilor 
tive" ia haltere, la care 
măsurat forțele patru 
După întreceri aprige 
mentul arăta astfel : 1. Șc. sp. 
Viitorul Timișoara 85 p, 2. Șc. 
sp. Pitești 81 p, 3. Șc. sp. Glo
ria Arad 71 p, 4. Șc. sp. Re
șița 53 p. La individual s-au 
remarcat: C. Pătrăuță (Arad) — 
categ. 52 kg, B. Szekeres (Ti
mișoara) — categ. 56 kg și V. 
Mate (Reșița) — categ. 67,5 kg.

I. IOANA

etapa 
spor- 
și-au 

echipe, 
clasa-

© Explicațiile unei comportări nemulțumitoare, date de Cornel Oțelea,
antrenorul echipei de handbal Steaua

ÎNTINERIREA loturilor,
0 PROBLEMĂ VITALĂ, MEREU ACTUALĂ

PEPINIERA IN GRĂDINA... VECiNlILUI

Să discuți cu antrenorul unei 
formații — în cazul nostru, e- 
chipa de handbal Steaua — care 
cu cîteva ore înainte părăsise 
podiumul Palatului Sporturilor 
și Culturii, cu gustul amar al 
unei evoluții mult sub cerințe, 
sub valoarea ei — nu este, de
sigur, un lucru prea plăcut. Și, 
totuși, iată-ne în fața lui Cornel 
Oțelea. Acest fost mare sportiv, 
care acum trăiește din plin sa
tisfacțiile, dar și dificultățile, 
profesiei de antrenor, nu aș
teaptă invitația de a vorbi...

— Nu-i prea greu să ghicesc 
ce vă aduce la noi. Să vă fac o 
mărturisire: in noaptea
marți m-a prins ora 3 pe 
plimbîndu-mă singur, cu 
rile mele...

— La ce concluzii ați
— Nu încape nici o 

că echipa a jucat slab. Am ter
minat meciul fără nerv, în ritm 
scăzut, fără mobilizare și fără 
atenție. Din aceste cauze, adver
sarul — hun, dar nu atît de va
loros pe cit îl arată scorul final 
— și-a putut adăuga la activ 
cîteva goluri pe care prestația 
de pînă atunci a handbaliștilor 
spanioli n-o justifica.

de 
stradă,, 
gîndu-

ajuns ?
îndoială

— Greșeli au existat nu nu
mai în finalul partidei. Cum 
explicați, totuși, comportarea 
în general slabă a echipei ?

— Formația Steaua a arătat, 
după opinia mea, în acest meci 
o mare lipsă de omogenitate. 
Explicația : șase din cei mai 
buni 14 jucători de care dispu
nem au fost angrenați în C.M. 
universitar. Dintre ei, doi s-au 
accidentat destul de grav (por
tarul titular Orban și Tudosie), 
iar restul au revenit cu forțele 
fizice și nervoase serios dimi
nuate. în timpul acesta, restul 
efectivului ș-a pregățiț apelind 
insă Ia juniori sau jucători din 
alte cluburi pentru meciurile de 
omogenizare. Echipa n-a avut 
meciuri tari, de temeinică veri
ficare. De fapt, de la jocul-derby 
cu Dinamo, disputat în campio
nat în luna octombrie, întîlnirea 
cu Calpisa a fost prima confrun
tare mai serioase disputată de 
echipa mea cu întregul efectiv. 
Iată, dar, că există și cauze o- 
biective. Pentru că nu este de
loc ușor să 
jucători, în 
loc la C.M. 
campionilor

realizăm cu aceiași 
același sezon primul 
universitar, în Cupa 
europeni și în cam-

RUGBYȘTII CONTINUĂ PREGĂTIRILE
RULMENTUL BIRLAD - 

CALIFICATĂ SPECTACULOS 
INTRE PRIMELE 8

Unul dintre cele mai produc
tive centre ale rugbyului nostru, 
Bîrladul, este reprezentat și el 
în turneul 1—8 al Diviziei A. 
Rulmentul s-a calificat specta
culos, alături de Steaua, într-o 
grupă preliminară în care o șan
să mai bună decît jucătorii mol
doveni o aveau — conform cal
culului teoretic — rugbyștii 
Sportului studențesc. Calificarea 
între cele mai bune 8 e- 
chipe ale țării reprezintă, ea în
săși, o performanță pentru o 
formație în care sînt titularizați 
cîțiva juniori.

Rulmentul Bîrlad și-a reluat 
la 10 ianuarie pregătirile în ve
derea etapelor din 1977 ale cam
pionatului. Ele se desfășoară atît 
în sală, cît și în aer liber, ac
centul fiind pus pe forță, mobi
litate, rezistență și îndemînare. 
De la 31 ianuarie lotul — din 
care fac parte, printre alții, 
Cristea, Bădină, Fr. Cioriciu, 
Brad, Munteanu, Filip, Mihalcea, 
Dîa, Dima, Peiu și Iacob — va 
efectua unele preparative la 
Tușnad. Spre sfîrșitul perioadei 
de pregătire, Rulmentul va sus
ține o dublă partidă de verifi
care cu Gloria Buzău. (E. SOLO
MON — coresp.).

tean, de la Electrotimiș. Primele 
jocuri de verificare: la 27—2B 
februarie, la Sibiu.

T.C. IND. CONSTANTA 
E DECISĂ SĂ REVINĂ IN „A"!

în turul campionatului seriei 
„constănțene" a Diviziei B, e- 
chipa Trustului de Construcții 
Industriale a cîștigat toate întâl
nirile susținute, realizînd și un 
punctaveraj excelent: 418—16 ! 
T. C. Ind. este hotărîtă să re
vină în prima divizie, obiectiv 
pentru care antrenorii 
Bercu și Traian Doiciu 
este și conducător tehnic 
niorilor Școlii sportive 
„Olimpia" Constanța) au alcătuit 
un plan de pregătiri intense, 
care a intrat în vigoare la 10 
ianuarie. Lotul — a cărui medie 
de vîrstă este de 21 de ani ! — 
cuprinde, printre alții, pe Fran- 
gu (fost la Farul), V. Ionescu, 
Grosu, Agavriloaie, Abribula, 
Leciu. Două noutăți : N. Oprea 
și Otcuparu, ambii avînd peste 
1,90 m. Echipa va efectua și un 
scurt stagiu de pregătire la Buș
teni, în ultima parte a lunii fe
bruarie. De menționat că T. C. 
Ind. are animatori entuziaști, 
cum ar fi ing. Emil Poenaru și 
Marcel Avram.

Vasile 
(acesta 
al ju- 
nr. 2

intern, care bate Iapionatul 
ușă...

— Să 
Calpisa. 
nitate și 
acestea ar fi principalele cau
ze?...

— Da. Acestea sînt cauzele 
principale dar nu singurele. Tre
buie spus că s-a manifestat și 
o acută lipsă de disciplină tac
tică, precum și o excesivă ner
vozitate, care au dus la comite
rea unor erori tehnice, cum au 
fost pasele în aut sau la adver
sar din ultimele 10 minute. Ca 
să nu mai vorbesc de faptul că 
randamentul scăzut al interilor 
Birtalan și Kicsid, ca și al ex
tremelor Neagu și Drăgăniță, au 
permis adversarilor să evalueze 
lejer în apărare.

— Intr-adevăr, înregistrările 
arată un număr egal de elimi
nări (cîte una) și de aruncări 
de la 7 metri (cîte 5). Dar, ce 
veți face în meciul-retur ?

— Ne așteaptă 
grea. Vom juca în turneul 
sală de la Pitești in zilele 
29, 30 și 31 ianuarie, pe 1 
bruarie plecăm 
de vom evolua 
iar apoi în 6, 
alt turneu de 
natului. Sîntem 
ne calificăm și 
pe primul loc în campionat. Su
porterii noștri, și nu numai ei, 
pot fi siguri că vom face totul 
pentru a ajunge în semifinalele 
Cupei campionilor europeni!

revenim la meciul cu 
Deci lipsa de omoge- 
de pregătire în comun.

Calificarea în turneul final al 
„Cupei cupelor" 
volei 
mulți surprinzătoare, avînd ca 
punct ‘ “
rețea componenților sextetului 
bucur.eștean, comparativ cu vîr- 
sta și experiența unora dintre 
voleibaliștii polonezi, medali- 
ați cu aur la campionatele mon
diale și la Jocurile Olimpice.

Răspunzîndu-ne Ia întrebarea 
„Ia ce vîrstă poate da un volei
balist randamentul maxim 
antrenorul Aurel Drăgan, maes
tru emerit al sportului, spunea 
că aceasta s-ar situa între 26 
și 28 de ani. Media de vîrstă 
a sextetului de bază stelist: 22 
de ani. Deci, concluzia se im
pune de la sine : Steaua este o 
formație tînără, care prin com
portarea sa — nu numai cea 
din partidele cu Plomien, ci și 
în campionatul național — do
vedește că se află în plină as
censiune, jocul său căpătînd tot 
mai multă vigoare și siguranță, 
care poate înregistra noi salturi 
calitative.

„Acest proces de întinerire, 
care durează de trei-patru ani, 
este firesc — ne declara Aurel 
Drăgan — pentru orice echipă, 
indiferent de disciplina sportivă. 
Esențialul este ca dintr-o ple
iadă de tineri să-i alegi pe cei 
cu cele mai bune calități, care 
in'--vn timn scurt să dea satis
facție, pentru că realiaarea unor 
rezu’late dc valoare trebuie să 
se afle permanent în atenția co
lectivului". Intr-adevăr, pe por
țile clubului Steaua au intrat 
mulți tineri care doreau să joace 
volei. Unii nu au rezistat exi
gențelor impuse și au plecat. 
Ceilalți — să-i numim deocam
dată pe cei din sextetul de bază 
Nicolae Pop, loan Țerbea, Cor
nel Chifu, Petre Ionescu, Sorin 
Macavei, Viorel Manole — au 
respectat rigorile impuse de o 
pregătire serioasă, fără concesii. 
Alături de ei, Constantin Bă
diță, Alexandru Iuhasz, Dumitru 
Șchiopescu se află printre cei 
de la care se așteaptă un aport 
din ce în ce mai consistent, lu
cru de altfel posibil și dove
dit cu multe prilejuri. Ce s-a 
întîmplat, însă, cu cei mai 
vechi ? Cum a avut Ioc acest 
proces de transformare ? „Cum 
spuneam, întinerirea loturilor 
este o problemă firească — con-

a echipei de
Steaua a părut pentru

de apreciere tocmai tine-

tinuă Aurel Drăgan — dar ea 
nu trebuie făcută oricum. Să 
nu se înțeleagă că se poate re
nunța la toți cei vechi dintr-o 
dată, înlocuindu-i cu cei noi. 
Nu! Aceasta trebuie făcută 
treptat, aplicînd, dacă vreți, un 
vechi și binecunoscut proverb". 
La Steaua, Gyula Bartha și Pe- 
trică Duduciuc, rămași din „ve
chea gardă", precum și. Cristian 
Ion și Constantin Chițigoi. ve- 
niți de la Rapid, au adus acel 
echilibru între maturitate și ti
nerețe necesar la început de 
drum, contribuția lor fiind și 
acum substanțială. „Ca orice om 
care este supus unor eforturi 
intense, prima reacție a celor 
mai tineri a fost aceea de îm
potrivire, apoi s-au obișnuit, în- 
cadrîndu-se bine în activitate,

Justificată admirație stîrnesc în 
baschet echipele divizionare A ca
re au ca principale pepiniere sec
țiile de juniori ale propriilor clu
buri sau din orașul în care acti
vează. Iată, de pildă, formația' 
Farul Constanța, în care evoluează V. ~ - - - - -- •
nescu, 
plecat 
Pirșu 
cenco. 
București), 
Școala sportivă și Farul Constanța 
unde au învățat „a.b.c.“-ul basche
tului sub îndrumarea antrenorilor 
Alexandru Petrică și Emanuel 
Rădueanu. Alte exemple : la Mo
bila Satu Mare, Olimpia București, 
Sănătatea Ploiești și Voința Bra
șov, antrenorii Gabriela Both, 
Gheorghe Lăzărescu, Gabriel Năs- 
tase și Gheorghe Roșu au condus 
pașii actualelor performere încă de 
cînd acestea erau minibaschetba- 
liste ; la Universitatea Cluj-Na- 
poca, echipele de seniori și

Pașca, A. Spinu, R. Marti- 
V. Răileanu și de unde au 
C. Ccrnat, D. Dumitru, N. 
(acum la Steaua), L. Ivas-

M. Caraion (la Dinamo 
toți proveniti de la

se-

răspunzind tot mai satisfăcător 
Ia solicitările mereu crescînde 
ale antrenamentului modern". 
Un argument în această direc
ție este și faptul că la normele 
de control jucătorii echipei Stea
ua s-au numărat printre cei mai 
buni.

Cum a privit clubul procesul 
de întinerire ? „Firesc, avînd în 
vedere că, oricîtă longevitate ar 
avea un sportiv, vine și vremea 
renunțărilor, dar fără a face 
concedii în ceea ce privește 
performanțele. După depășirea 
dificultăților începutului de 
drum, rezultatele de pînă acum 
— și sperăm că și cele viitoa
re — vin să confirme că nu am 
greșit" — conchide antrenorul 
Aurel Drăgan. De fapt, această 
problemă este privită și în per
spectivă, ținînd seama că în pe
piniera de volei a clubului se 
pregătesc o serie de elemente 
talentate.

Steaua se află printre forma
țiile care își recapătă din ce în 
ce mai mult personalitatea. A- 
ceasta datorită și tinerilor săi 
componenți.

Emanuel PANTĂNEANU

in 
ju-

nloare sînt alcătuite aproape 
exclusivitate din junioare și 
niori promovați de la școala spor
tivă din localitate, unde au fost 
depistați și pregătiți de harnicii 
antrenori Horia Pop și Vasile Mu- 
reșan. Să mai amintim de frumoa
sa tradiție a Rapidului, de unde, 
mai de mult (oe vremea cînd ac
tualul medic al lotului de seniori, 
dr. Tudor Minescu, 
nor de juniori), au 
pescu, V. Predulea, 
Gh. Novac și alte 
movate 
țării.

Dar, 
baschet 
fost întotdeauna puține, iar în 
timul timp numărul lor s-a mai 
și micșorat. „Moda“ legitimării în 
Divizia 
pectivă 
vecine 
pîndită. 
că unele cluburi și 
tive au posibilități 
propriile pepiniere, 
baschet Universitatea Timișoara, 
cu o echipă masculină și una fe
minină. în oraș există școală spor
tivă cu catedră de baschet, dar 
prezența timișorenilor în loturile 
celor două echipe este nesemnifi
cativă. Și aceasta cam din totdea
una. în formația feminină le în- 
tîlnim pe Rodica Goian (depistată

și In această săptămInă

oină în

era si antre- 
apărut Cr. Po-
Th. Stănescu, 

elemente pro- 
reprezentativa

echipeledin păcate,
cu pepinieră proprie

de 
au 
ul-

A a jucătorilor de pers- 
„văzuți“ la unități sportive 
a devenit 
aceasta în

tot mai răs- 
ciuda faptului 
asociații spor- 
de a-și crea 

Iată secția de

la Școala sportivă Deva, pregătită 
ca pivot la Rapid București), Gi
sela Schnebli-Czmor (Satu Mare), 
Corina Colțescu (Pitești), Mirela 
Casetti (Oradea), în cea masculină 
pe A. Minius și N. Mănăilă (Satu 
Mare), P. Czmor și M. Minzat (A- 
rad), N. Gal (București) ș.a. Un 
alt exemplu, I.C.E.D., echipă din 
care fac parte și cîtiva profesori 
de educație fizică (M. Chiciu, II. 
Mălușel, D. Chircă). De multă 
vreme se așteaptă înființarea unei 
secții de juniori care ar putea da 
roade (mai ales că I.C.E.D. are, 
din toamna anului trecut, 
proprie) și nu ar mai obliga co.’i- 
ducera tehnică a echipei să legi
timeze jucători din alte cluburi 
și asociații, ceea ce provoacă o 
evidentă lipsă de coeziune, resim
țită din plin în timpul meciurilor. 
Despre Dinamo și Steaua se știe 
prea bine că loturile lor sînt 
formate aproape în exclusivitate 
din jucători veniți din alte părți, 
deși ambele cluburi au secții de 
juniori cu 
campionatul rezervat acestei cate
gorii de vîrstă (formația dinamo- 
vistă, pregătită de Teodor Giurcu- 
lescu, este nelipsită de la turne
ele finale ale Diviziei școlare și de 
juniori, iar unii jucători fac par
te din Iotul național de juniori). 
Doar în ultimul an a izbutit să 
răzbată în lotul de 12 al divizio
narei dinamoviste A un element 
cu mare perspectivă, Gabriel Da
vid. In schimb, foști juniori la 
Dinamo joacă acum în alte for
mații (Gh. Dumitru la Rapid. G. 
Modrogan la I.C.E.D.). Cit pri
vește pepiniera de la Steaua, ea 
nu se poate lăuda nici măcar cu 
atît. în sfîrșit, un exemplu deve
nit „clasic" : echipa feminină Poli
tehnica. După ce s-a „aprovizio
nat" ani în șir cu 
din alte unități, 
„fundul sacului", cu 
matură. în vădit 
Acum, în ceasul al 
că (și dorim să reușească) crea
rea unei pepiniere proprii, adică 
ce trebuia să facă în anii în care 
cucerea ani în șir titlul de cam
pioană, ce trebuie să facă fiecare 
divizionară A, mai ales în condi
țiile în oare practica vînzolelii u- 
nor sportivi prin transferuri nu 
mai este acceptată.

Dumitru ASMARANDEI

sală

activitate rodnică în

baschetbaliste 
a ajuns la 

o echipă prea 
declin valoric. 
12-lea, încear-

dm toate sportunie

BOGAT PROGRAM COMPETITIONAL

PENTRU SPORTURILE DE IARNA
o perioadă 

de 
de 
fe- 
un-la Alicante,

în 3 februarie, 
7 și 8 februarie 
sală al campio- 
totuși hotărîți să 
să ne menținem

Călin ANTONESCU

Deoarece zăpada ocolește prin
cipalele noastre stațiuni monta
ne, fondiștii și-au mutat, deo
camdată, statul major la Funda
ta. Aici se vor organiza și în 
această săptămînă principalele 
competiții rezervate fondiștilor 
și fondistelor.

Prima întrecere va fi rezerva
tă seniorilor și senioarelor, 
care-și dispută „Cupa Unirii" în 
clasicele curse de 10 km pentru 
femei și 30 km pentru 
Nu ne rămîne decît să 
această inițiativă de a 
asemenea întreceri pe

bărbați, 
salutăm 
organiza 
distanțe

PREMIEREA CELOR MAI BUNI
AUTOMOBILIȘTI

Zilele trecute a avut loc un 
eveniment inedit: Federația ro
mână de automobilism șl karting 
a organizat premierea automobi- 
liștilor fruntași ai anului 1976. 
A fost o festivitate frumoasă, la 
care au participat medaliații ce
lor trei campionate republicane 
de automobilism (viteză pe cir
cuit, raliuri, viteză în coastă) și 
karting, împreună cu familiile. 
Printre cei cărora li s-au înmî
nat cupe, diplome și medalii 
s-au aflat campionii absoluți 
Ștefan Iancovici — Petre Vezea- 
nu (primul în campionatul de 
viteză în coastă, ambii în cam
pionatul de raliuri), Eugen Io- 
nescu Cristea (campionul de 
viteză pe circuit), campionii la 
diferite clase în campionatul de 
raliuri : V. Szabo — D. Amărică,

M. Chicin — C. Tiț; în campio
natul de viteză pe circuit: C. 
Căpriță, D. Gîndu, L. Balint; In 
campionatul de viteză în coastă :
N. Mihăilescu, V. Szabo, Z. 
Szentpaly, M. Dumitrescu (pre
zenți în fotografia realizată de 
fotoreporterul nostru Ion Mi- 
hăică.

Cu acest prilej s-au 
premii 
Ștefan 
— cei 
lui la 
Ștefan 
nu — 
rezultate frumoase atît în com
petițiile interne cît și peste ho
tare ; Marin Dumitrescu — cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani 
de activitate în acest sport. 
(M. FR.).

înmînat 
speciale următorilor : 
Iancovici și Gh. Urdea 

mai buni sportivi ai anu- 
automobilism și karting ; 
Iancovici și Petre Vezea- 
cel mai bun echipaj, cu

cu care fondiștii noștri 
nu sînt obișnuiți să le 
parcurgă decît spre sfîr- 
șitul sezonului și atunci 
doar în cursele prileju
ite de campionatele 
naționale.

Vineri, biatloniștii își 
vor măsura din nou 
forțele într-o competi
ție 
de 
ca 
tă, 
cialiști ai genului, 
frunte cu membrii lo
tului republican. Sîm
bătă va avea loc între
cerea ștafetelor, in 
sportivii din lot 
alerga, ca și la 
cursul anterior, în 
chipele cluburilor 
care fac parte.

Tradiționala competi
ție internațională de 
fond pentru juniori 
„Cupa Caraimanului" nu. 
se va disputa la Bu
șteni, unde traseele nu 
pot fi marcate din cau
za stratului insuficient 
de zăpadă. în această 
situație, organizatorii 
și-au mutat locul întrecerilor tot 
la Fundata. Sîmbătă vor avea 
Ioc probele de 10 km pentru bă
ieți și 5 km pentru fete, iar du
minică cursele de ștafetă. De 
remarcat că printre participanți 
se numără și echipele Uniunii 
Sovietice, în care sînt incluși 
fondiștii care, nu peste multă 
vreme, vor participa la campio
natele mondiale de fond rezer
vate juniorilor. Sperăm că 
sportivii și sportivele noastre vor

individuală pe 20 
km. Vor fi prezenți, 
și săptămîna trecu- 
cei mai buni spe- 

în

care 
vor 

con- 
e- 

din

r
L

ATI FTICM CÎȘTIGATORII pro- HlLCIIiiVl beior jjjH ca(Jru] cam. 
pionatelor municipale rezervate 
juniorilor LH-^desfășurate în sala 
„23 August” : băieți : 50 m : A. 
Marin (Șc. sp. atletism) 6,3, 50 mg:
I. Bulac (Șc. sp. atletism) 7,6,
lungime : M. Talpalariu (Șc. sp. 
atletism) 6,10 m, înălțime : C. Ște- 
fănescu (C. S. Școlar) 1,75 m, pră
jină : V. Crăciun (Șc. sp. atletism) 
3,20 m, greutate : O. Ichim (Viito
rul) 10,22 m ; fete : 50 m : Danie
la Ciucă (Viitorul) 6,9, 50 mg :
Iulia Jianu (Olimpia) 7,9, lungi
me : Maria Berbecaru (Lie. nr. 1) 
5,16 m, înălțime : Anca Mălinescu 
(Șc. sp. atletism) 1,50 m, greuta
te : Liliana Isac (Șc. sp. atletism)
II, 24 m (Camil MORTUN). o LA
CÎMPULUNG MUSCEL s-a desfă
șurat etapa județeană a campiona
telor republicane de sală pentru 
seniori, la care au luat parte pes
te 150 de atleți și atlete din jude
țul Argeș. Citeva rezultate : 60
m : N. Ioniță 6,8, 60 mg : S. Flo- 
roiu 8,3, înălțime : F. Chivu 1.91 
m (toți de la L.C.E.A. C-lung 
Muscel), 60 m (f) ; Tonica Rizu

(I. FE-(Șc. sp. Pitești) 1,61 m.
ȚEANU — coresp.).

PARTIDA 
STEAUA, 
returului 

să înceapă 
a fost 

să aibă

FARUL 
din pri- 
Diviziel 

la 
decalată, 
loc du-

N. Cristoloveanu (A.S.A.), unul din pro
tagoniștii întrecerilor de biatlon din a- 

ceastă săptămînă
ărăta că schiul-fond din Româ
nia este pe cale de a părăsi a- 
nonimatul în care se complace 
cam de multă vreme.

Schiorii alpini și-au mutat 
locurile tradiționale de întrecere 
din Bucegi sau Postăvar. Sîm
bătă și duminică la Mogoșa, 
C.J.E.F.S. Maramureș organizea
ză o competiție dotată cu „Cu
pa Mogoșa". Vor avea loc curse 
de slalom special și uriaș, în ci
te două manșe.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
- CU GINDUL RELANSĂRII

Fosta campioană Universitatea 
Timișoara nu a avut un sezon 
strălucit în ultima parte a anu
lui 1976. Ea a acuzat o eclipsă 
de formă determinată de lotul 
redus de jucători, de plecarea 
lui Florescu și Bogheanu, de ac
cidentarea lui Dumitru ș.a.m.d. 
Dar, în ciuda eliminării din lup
ta pentru supremație, bănățenii 
nu și-au pierdut speranțele în 
reeditarea succeselor de altădată.

Pentru studenții timișoreni a- 
cest campionat este unul al re
construcției, al relansării. S-au 
reîntâlnit la 17 ianuarie, pregă
tirea fiind condusă de lectorul 
Matei Schmidt, în prima perioa
dă, cînd Gheorghe Rășcanu par
ticipa la cursul de antrenori de 
la București. Pentru scurt timp, 
în februarie, Universitatea are 
în proiect deplasarea la Izvorul 
Mureșului, unde dorește să se 
pregătească folosind excelentele 
condiții naturale de acolo. In lot 
au fost cooptați Bateai și Boș-

DE AZI PÎNĂ DUMINICĂ, LA CONSTANȚA

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL 
DE HALTERE PE ECHIPE LA JUNIORI

De astăzi pînă duminică se va 
desfășura turul campionatului na
țional pe echipe la haltere, rezer
vat juniorilor. După o pauză com- 
petițională internă de aproape 3 
luni, tinerii halterofili se întâlnesc 
din nou, de data aceasta in Sala 
sporturilor din Constanța. Cu acest 
prilej se reunesc peste 200 de ju
niori mici și mari, aparținind ma
jorității cluburilor și asociațiilor 
sportive din țară.

•Ca. o noutate, menționăm că cu 
acest prilej se inaugurează între
cerile la categoria 100 kg, recent 
introdusă în regulamentul interna
țional. Deci, spectatorii vor asista 
la dispute în cadrul a 10 categorii, 
in Ioc de 9 cîte au fost pînă acum.

Firește printre echipele prezente

menționăm pe deținătoarea titlului 
C.S.M. Cluj-Napoca și nu vor lipsi 
desigur juniorii cei mai talentați 
aflați sub observația federației, ca 
Ion Balaș (Șc. Sp. Galați) la cat. 
52 kg ; Constantin Mateeș (C. S. 
Onești) la cat. 56 kg ; N. Țuțuianu 
(Petrolul Constanța) la cat. 67,5 
kg : Serghei Climov (Petrolul Con
stanța) Ia cat. 75 kg ; Ștefan Cse- 
rei (C.S.M. Cluj-Napoca) la cat. 
82.5 kg.

Subliniem faptul că federația de 
haltere a fixat și acestora, ca și 
celorlalți juniori din lotul lărgit 
haremuri obligatorii (progrese ale 
căror cifre medii sînt de 44 kg la 
juniori și 21 kg la seniori), care 
vor trebui realizate anul acesta.

BASCHET _
ma etapă a 
A (programat 
5 februarie), 
ea urmînd 
minică și luni. Etapele din 5—6 
și 12—13 februarie vor suferi și 
alte modificări. Precizăm, este 
vorba doar de campionatul mascu
lin, . deoarece întrecerile Diviziei 
feminine A vor fi reluate conform 
programării, adică la 5—6 februa
rie • CAROL TACACI, de la 
Politehnica Iași, a fost suspendat 
dm Divizia A pentru două etaDe, 
deoarece s-a prezentat cu intirzie- 
re la pregătirile lotului republican. 
HANDRAI CUFADE IARNA, or- nMPjUDAL ganizată de C.J.E.F.S. 
Sibiu, a programat partidele etapei 
a IlI-a. Iată rezultatele înregistra
te : Șc. sp. 1 Sibiu — Metalul Cop- 
șa Mică 15—25, Independența Si
biu — ASA I Sibiu 35—9, Nitra- 
monia Făgăraș — ASA II 30—14, 
CSU Sibiu — Automecanica Me
diaș 24 — 21 și Textila Gisnădie — 
Șc. sp. 2 Sibiu 23—18 la masculin : 
Șc. sp. 1 Sibiu — Nitramonia Fă
găraș 10—8. CSM Sibiu — Voința 
Sibiu 25—7 și Șc. sp. 2 Sibiu — 
Știința Mediaș 17—8 la feminin. 
Partidele etapei a IV-a se vor des
fășura sîmbătă și duminică în Sala 
Armatei (I. IONESCU — coresp. 
județean) « LA BRAȘOV a avut 
loc un meci amical între diviziona
rele masculine A, Dinamo Brașov 
și Gloria Arad. Victoria a revenit 
gazdelor, la limită : 25—24 (10—13!)
• LA CLUJ-NAPOCA, echipa 
masculină Universitatea din locali
tate a întâlnit în două partide de 
pregătire în vederea reluării cam
pionatului formația Politehnica Ti
mișoara. Ambele meciuri au fost 
dominate de studenții timișoreni, 
care au cîstigat un joc cu 19—18 
(8—7). realizînd în al doilea un 
rezultat de egalitate. 16—16, după 
ce la pauză conduseseră cu 7—5 
(I. LESPUC — coreso.).
t/r>i ei calificările pen- VULtl TRU c E. Federația o- 
landeză, care organizează unul 
dintre turneele de calificare pen
tru C.E. de junioare programat a- 
nul acesta în Iugoslavia, a propus 
ca acest turneu, la care va parti
cipa și echipa României, să se 
desfășoare în perioada 19—21 mai
• DIVIZIONARELE B, care ur
mează să reia campionatul dumi
nică 6 februarie, trebuie să-și pu
nă la punct, vizele anuale atît pen
tru jucători, cit și pentru antre
nori ca o condiție a participării la 
competiție "
zia A care 
europene 
și normele 
sportiv „23

Voința
feminin.

® ECHIPELE din divi- 
au luat parte la. cupele 
susțin astăzi probele 
de control, la Centrul 

August".
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Tricolorii au încheiat „repriza 
timișoreană" prin jocul de la 
Reșița, pe care l-au cîștigat cu 
3—2 (1—1). A fost un meci plă
cut, pe un teren excelent, ca în 
miez de vară, în fața unui pu
blic avid de fotbal (aproximativ 
18 000), care a umplut tribunele 
și dealurile învecinate stadionu
lui. Reșițenii au dat o replică 
frumoasă, practicînd un joc o- 
fensiv, caracteristic, de altfel, 
echipei lui Reinhardt. Ca și în 
precedentele jocuri, selecționabi- 
lii s-au impus după pauză, con- 
firmînd un plus de pregătire fi
zică.

Scorul a fost deschis de gazde 
(min. 18) ■ în urma unui rapid 
schimb Gabel-Tănase. Acesta din 
urmă a șutat frumos după ce 
s-a furișat pe lîngă liberoul Săt
măreanu II. Tricolorii au egalat 
în min. 20. Mulțescu a trimis de 
pe stînga o minge cu boltă, Du
du Georgescu a simulat detenta, 
stopîndu-1 pe Hergane și Troi a 
înscris din colțul careului mic. 
în această primă repriză jocul 
a fost echilibrat, extremele reși- 
țene scoțînd la iveală unele șo
văieli ale fundașilor noștri late
rali, în timp ce linia de mijloc a 
selecționatei nu s-a sincronizat 
suficient.

După pauză, odată cu intrarea 
în teren a lui Bălăci, care l-a 
înlocuit pe Mulțescu, jocul ca
pătă mult mai mult ritm. Extre
mele se activizează, accentuînd 
dominarea tricolorilor. în min. 
53, selecționabilii înscriu al doi
lea gol': Dudu Georgescu dema
rează pe extrema dreaptă, cen
trează lung, Bălăci preia inge
nios, îl croșetează pe portarul 
Filip, trimite. balonul lateral și 
Boloni, venit în viteză, parafea
ză golul. Reșițenii nu cedează și 
în min. 62, la capătul unei suite 
de acțiuni ofensive excelente, 
conduse de Bora, egalează prin

Atodiresei care șutează din col
țul suprafeței de pedeapsă. în 
min. 75, Bălăci la o acțiune pe 
cont propriu, slalomează lung și 
de la 12 m înscrie, printr-un 
șut surprinzător la vinclu.

A fost în ansamblu, un test 
util, în care evoluția de după 
pauză a tricolorilor a marcat un 
oarecare plus în omogenizarea 
echipei. Acest lucru se datorează 
îndeosebi sincronizării liniei de 
mijloc, la care au contribuit ie-

BOLONI
șirile frecvente ale liberoului 
Sameș, ele creînd superioritate 
numerică și o amenințare conti
nuă a porții adverse. Acest plus 
de omogenitate a ieșit cu atît 
mai mult la iveală, cu cît în 
prima repriză blocul defensiv 
s-a menținut prea mult pe pozi
ții retrase, obligînd mijlocașii la 
un travaliu excesiv și ineficace. 
Odată cu regruparea liniilor au 
fost puse în valoare abilitatea 
tehnică a perechii Dumitru-Ba-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

un 
în 

curs

• F.C. OLIMPIA SATU MA
RE, TURNEU ÎN U.R.S.S. Lide
ra seriei a 111-a a diviziei B, 
aflată în stațiunea Izvoarele, 
pentru perioada acumulărilor fi
zice, urmează să întreprindă, în 
perioada 16—27 februarie, 
turneu de cîteva jocuri 
U.R.S.S. Sătmărenii dau
unei invitații primită de la di
vizionara B Goverla Ujgorod, 
organizatoarea turneului.
• SANCȚIUNI LA F.C. BRĂ

ILA. Zilele trecute, Biroul Clu
bului de fotbal Brăila a anali
zat comportarea jucătorilor săi 
și — pentru grave abateri de la 
conduita moral cetățenească și 
de ța procesul instructiv educa
tiv — a hotărît scoaterea din ac
tivitatea competițională pe timp 
de 2 ani a jucătorilor Cristache 
și Ologu. Da asemenea, a fost

dat un ultim avertisment jucă
torilor Prepurgel, Simion, Trifi- 
na și Stroie (N. COSTIN — co
resp.).

• TURNEU DE SALĂ LA 
CONSTANȚA. Timp de patru 
zile, Sala sporturilor din Con
stanța a găzduit un turneu de 
minifotbal, organizat de F. C. 
Constanța, la care au participat, 
alături de echipele divizionare 
C, Cimentul Medgidia, Electrica, 
Ș.N.C., și divizionara A din lo
calitate. Finala a fost cîștigată 
cu 9—7 de prima garnitură a 
lui F.C. Constanța: Ștefănescu- 
Antonescu, Nistor, Buduru, Co- 
din, Petcu, Mărculescu și Turcu. 
Golgeterul turneului a fost ju
cătorul Sima de la Electrica — 
16 goluri marcate. (P. ENACHE- 
coresp.).

PLENARA
C. J. E, F. S.

TELEORMAN
(Urmare din pag. 1)

rat lucrările plenarei. Vorbitorul 
a apreciat frumoasele rezultate 
obținute de organele sportive, 
sub conducerea Comitetului ju
dețean de partid, atît în sportul 
de ■ masă cît și în activitatea de 
performanță. „Dar — a precizat 
vorbitorul — în spiritul Progra
mului de dezvoltare a mișcării 
sportive din țara noastră, apro
bat de Comitetul Politic Execu
tiv ai C.C. al P.C.R., este impe
rios necesar ca tot ceea ce ne 
propunem și mai ales angaja
mentele pe care ni le asumăm 
să aibă acoperire integrală în 
fapte". Vorbitorul a relevat fap
tul că în județul Teleorman, în 
ciuda unor reușite, educația fizi
că și sportul de masă sînt tra
tate încă departe de nivelul ce
rințelor actuale. Rezultate supe
rioare vor trebui obținute și în 
domeniul sportului de perfor
manță, îndeosebi la tir, atletism, 
lupte. „Nu doar doi-trei tineri 
care să aspire la selecția în lotu
rile olimpice, ci cît mai mulți. 
Acest lucru este posibil" a sub
liniat vorbitorul. Pentru a se 
ajunge aici este însă nevoie de 
mai mult spirit de responsabili
tate din partea specialiștilor (în 
acest județ activează aproape 
180 de profesori de educație fi
zică). Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că sub conducerea 
Comitetului județean de partid, 
tineretul din acest județ 
realiza și în sport lucruri 
de frumoase ca și în alte 
nii ale activității sociale.

în încheierea lucrărilor 
rei a luat cuvîntul tovarășul 
Ghearghe Olteanu, secretar al 
Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R. Vorbitorul a ținut să 
remarce însuflețirea cu care ti
neretul teleormănean s-a anga
jat să traducă în viață recoman
dările reieș'te din Programul de 
dezvoltare a mișcării sportive 
aprobat de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. „Pasiu
nea pentru sport a tineretului — 
a subliniat vorbitorul — repre
zintă o chezășie pentru o afir
mare tot mai convingătoare a 
județului Teleorman nu numai 
în activitatea sportivă de masă, 
ci și în cea de performanță, în 
perspectiva încurajatoare ca și 
din această zonă geografică a 
țării să apară valori certe pentru 
sportul românesc".

■A"
Cu prilejul lucrărilor plena

rei au fost înmînate o serie de 
distincții unor activiști și antre
nori care s-au evidențiat prin
tr-un aport deosebit în organiza
rea și buna desfășurare a acti
vității sportive din județ.

poa te 
la fel 
dome-

plena-

laci și pătrunderile derutante ale 
lui Zamfir. A fost, intr-un cuvint, 
o accelerare a jocului înlesnită de 
reducerea distanțelor și valorifi
carea unui plus de tehnicitate. Cel 
care a determinat această schim
bare a fost, după părerea noas
tră, Bălăci. în încheiere, să no
tăm reintegrarea îmbucurătoare 
a lui Dudu Georgescu. Din păca
te, Iordănescu este indisponibil, 
el neputînd face deplasarea în 
Franța. De menționat că și Săt- 
măreanu II s-a accidentat în 
min. 22, sperăm însă fără urmări.

A arbitrat corect E. Munteanu 
(Reșița) următoarele formații :

LOTUL REPREZENTATIV : 
Windt (min. 46 Iordache) — 
Cheran, Grigore, Sătmăreanu II 
(min. 22 Sameș), Vigu — Dumi
tru, Mulțescu, (min. 46 
Boloni — Troi (min. 70 
D. Georgescu (min. 84 
Zamfir.

Balaci), 
Marcu), 
Dănilă),

(min.F.C.M. REȘIȚA : Ilieș
46 Filip) — Porațchi, Kiss, Her- 
gane, Filipescu — Gabel, Portic, 
Bora — Atodiresei, Tănase, Flo- 
rea. Au mai jucat, după minu
tul 70 : Căprioru, Bojin, Boțo- 
nea, Chivu, Pușcaș și Jacotă.

loan CHIRILA

Divizionarele A pregătesc noul sezon

SPORTUL STUDENȚESC ȘTIE
CE ARE DE FĂCUT 38g

Ca să vă spunem și noi 
Sportul studențesc a efectuat 
tîția sau atîția kilometri de aler
gare, că a ridicat atîtea tone de 
haltere sau gantere, că a efec
tuat veritabile ședințe de pregă
tire de lupte greco-romane, ar 
însemna să repetăm 
scriem de mulți ani în 
săptămîni de iarnă cînd 
liștii înmagazinează forță 
zistență pentru întregul 
Mai bine decît orice 
zează reala valoare, adevăratul 
efect al cifrelor din aceste antre
namente de iarnă ceea ce subli
nia reputatul antrenor ai fotba
lului nostru, Angelo Niculescu : 
„Important este ca munca noas
tră de acum să se transforme în 
calitate fotbalistică de primă va
loare în sezonul care vine. Alt-

OBIECTIVUL PRIORITAR

că
a-

ceea ce 
aceste 
fotba- 
și re- 
sezon. 

caracteri-

CREȘTEREA REZISTENȚEI
JUCĂTORILOR

® 3-2 cu Tractorul Brasov
»

care • Lotul de juniori
Lotul reprezentativ de juniori a 

susținut, săptămina trecută, pri
mul său joc de verificare din ca
drul perioadei pregătirilor pe care 
le-a efectuat la Rîșnov : 3—2 cu 
Tractorul Brașov. Hunedoreanul 
Dorin Nicșa a marcat două go
luri, iar Constantin Ignat (F.C. 
Constanta) pe cel de al treilea. 
S-au jucat peste 100 de minute. 
Acesta a și fost motivul pentru 
care antrenamentul de a doua zi 
nu a avut o intensitate deosebită. 
De altfel, în ziua următoare, pri
ma care a ieșit la pregătire a fost 
selecționata da perspectivă, cu ca
re au lucrat antrenorii Eugen Ban- 
ciu și Bujor Hălmăgeanu.
pe terenul 
„Cetate", 
ponenții 
Mindrilă,
Hirmler, 
raș, Fopa, Orac, Ignat, Nicșa, Cio
banu, Pop, Dobrotă, Goia, Cernes
cu. Gali și Solomon erau indispo
nibili. Antrenamentul s-a în-

Apoi, 
de lingă complexul 

și-au făcut apariția com- 
lotului U.E.F.A. ’77 :

Rupp, Ioniță, Zalupca, 
Crăciun, Mihalache, Co

CANTITATEA Șl CALITATEA
MATERIALELOR Șl ECHIPAMENTULUI

(Urmare din pag. 1)
,,în perioade foarte fungi lipsesc ghe
tele de fotbal, tricourile, mesele și jo
curile de șah. De asemenec, absentează 
de aproape un an camerele pentru min
gile de fotbal. In ceea ce privește^ ca
litatea unor produse. — teniși, mănuși 
de box — ea poate suporta îmbunătă
țiri".

IULIANA CARACSONY. responsabila 
magazinului sportiv din Miercurea Ciuc : 
,,Dacâ unele articole sînt de buna ca
litate, în schimb cu altele avem greutăți 
in ceea ce privește desfacerea, datorită 
defecțiunilor pe care le prezintă : blu
zele de trening produse de Zimbrul Su
ceava sînt prea lungi, în timp ce pon
tele nil sînt Dr«a scurți ; culorile boeam- 
cMor de schi sînt neatractive".

CE SE GĂSEȘTE Șl CE NU IN...

Evident, problemele ridicate de 
interlocutorii noștri referitoare la 
cantitatea și, mai ales, calitatea 
materialelor sportive nu au un 
caracter general, fapt confirmat de 
altfel și de existența in magaziile 
cluburilor și asociațiilor sportive 
vizitate a unui stoc îndestulător de 
materiale și echipament, cărei co
respund cerințelor, atunci cind 
sînt gospodărite cu grijă.

De exemplu, după cum ne spu
nea prof. Theodor Bolea, președin
tele C. S. Școlarul din București, 
aici există o preocupare perma
nentă pentru procurarea de mate
riale și echipament sportiv, dar — 
în același 
li se cere 
bine.

Aceeași 
magazie găsindu-se toate materia
lele necesare unei bune activități 
didactice. „Ne lipsesc, totuși — ne 
spunea lector univ. Marin Ivan — 
o serie de articole trebuincioase 
practicării sporturilor de iarnă”.

La clubul Progresul, responsa
bilul magaziei. Eugen Frunză, ne-a 
declarat : „Avem materiale sufi
ciente, dar înt npinăm greutăți in 
găsirea tricourilor, a mingilor de 
polo, a unor mingi de fotbal pen
tru copii. De fapt, acestea din ur
mă au fost scoase din procesul de 
fabricație din cite știu, cu toate 
că sînt foarte necesare".

La A.S. Crinul din Capitală, 
unde predomină elementul femi
nin, constatăm, Împreună cu pre
ședintele asociației, Paul Anghel, 
grija deosebită pentru întreținerea 
în mod corespunzător a numeroa
selor articole sportive, care — în 
cea mai mare parte — poartă chiar 
marca întreprinderii ! De la Di- 
dina Ivaneiu, președinta Comitetu
lui sindicatului, aflăm că în cu- 
rind se va mări inventarul cu se
turi de echipament și materiale 
pentru echipele de volei, handbal 
și tenis de masă.

Aceleași bune constatări la aso
ciațiile Flacăra Roșie -și ICSIM. La 
aceasta din urmă am notat in plus 
și faptul că sportivii secțiilor de

timp, tuturor sportivilor 
să le întrețină cit mai

grijă și Ia A.S.E., în

MAGAZIILE CLUBURILOR

sp. 2 București 
unui tri- 

nr. 48 (pe etichetă), care 
de fapt, numărul 56 !
șah. tenis de masă și po- 
primit fiecare în parte e-

Directorul Șc. 
demonstrează „calitățile' 
cou cu 

este,
baschet, 
pice au . 
chipamentul și materialul cores
punzător, răspunzind individual de 
buna sa păstrare.

La clubul Rapid doar 80 la sută 
din necesități sînt acoperite. După 
opinia noastră, cauzele sînt i 
mult de ordin subiectiv, ceea 
ne face să credem că aici nu 
manifestă suficiente preocupări 
această direcție.

In fine. la Timișoara,

mai 
ce 
se 
în

___  „ . .. .la 
C.A.S.U.T. și la clubul Universita
tea, cu toate strădaniile, uneori 
încununate de succes, în dotare 
mai există destule lipsuri, cum ar 
fi mingile de handbal, de rugby, 
bocancii de rugby, pantofii cu cuie 
mici pentru atletism etc. datorită 
faptului că furnizorii nu 
rat comenzile, iar atunci 
făcut-o, contractul nu a 
pectat integral.

așadar, preocupările in

în primul meci de verifi
s-a pregătit la Rîșnov
cheiat cu un meci 
minute) între două __________
din cite 7 jucători. Tema meciu
lui : marcajul și demaroajul. A fost 
o lecție pentru însușirea căreia ti
nerii jucători din lot vor trebui să 
muncească însă foarte mult și în 
continuare. în cele două pauze au 
fost exersate lovituri libere directe 
și indirecte peste . sau pe lingă 
„zid".

împărțiți in 8 echipe, juniorii 
au continuat, după amiază, la sala 
din Rîșnov, turneul de baschet în
ceput cu cîteva zile mai înainte, 
întrecere devenită cu adevărat .pa
sionantă, scopul ei fiind îmbună
tățirea rezistenței in regim de de
tentă. Cele mai bune echipe : 
Crăciun — Orac — Nicșa — Ioniță 
și Ciobanu — Cernescu 
mon — Mîndrilă, ultimul fiind 
mai eficace... baschetbalist al 
tului.

Așadar, Iotul de juniori a 
venit, după doi ani, la Rișnov. Mo
tivele ? „Avem aici condiții foarte 
bune de pregătire — ne-a spus 
antrenorul C. Ardeleanu. în pri
vința pregătirii, trebuie să spu
nem că urmărim, cu precădere, 
mărirea rezistenței, atît prin mij
loace nespecifice (alergări care, în 
a doua parte a perioadei, vor du
ra între 30 $1 50 minute, precum 
și dezvoltarea forței prin repeta
rea din două in două zile a unui 
circuit cu 9 ateliere) și specifice 
(structuri de joc). Există din par
tea tuturor jucătorilor adeziune 
Ia efort, convinși fiind de nece
sitatea lui. Avem acum și o for
mulă de echipă pe care o'’vom 
verifica în mai multe meciuri a- 
micale : Mindrilă — Ioniță, Hirm- 
ler sau Zalupca, Crăciun, Gali — 
Popa, Solomon, Orac — Ignat, 
Nicșa, Ciobanu (Goia, Cernescu). 
Hirmler este fundașul de acope
rire, iar Nicșa și Goia cele două 
vîrfuri în cazul cind vom folosi 
varianta tactică 4—4—2, Ignat de
venind al 4-lea jucător din linia 
mediană. în sfîrșit, aș mai putea 
să spun că dintre jucătorii de 
perspectivă s-au remarcat Ivănes- 
cu, Tornoreanu, Istrate, Tararache 
și Coman, că am încredere 
chipa promoției ’77 pentru 
carea la Turneul U.E.F.A.".

Calificare care constituie 
tivul de prim ordin al lotului de 
juniori, un obiectiv cu date exacte 
(20 martie și 3 aprilie) și adversar 
cunoscut de mult, selecționata de 
juniori a Iugoslaviei.

(3 reprize a 5 
echipe alcătuite

Solo- 
cel 
10-

re-

în e- 
califi-

obiec-

Laurențiu DUMITRESCU

DUMINICA. MECI

INTERNATIONAL LA ORADEA
Continuind programul jocurilor 

de verificare (primul a fost acela 
în compania 
tiv), echipa F. C. Bihor va susține 
duminică, la Oradea, prima sa 
partidă internațională a anului. 
Este vorba de meciul cu divizio
nara B D.V.S. din Debrețin (Unga
ria). Partida se va desfășura cu 
începere de la ora 11,30.

Lotului reprezenta-

au ono- 
cind au 
fost res-

domeniulRaidul nostru anchetă reliefează, ... 
producerii și desfacerii articolelor sportive, dar și lipsuri care, printr-o 
mai judicioasă îndeplinire a sarcinilor care revin unităților producătoare, 
cit și comerțului, pot fi lesne înlăturate.

Pentru ca activitatea sportivă de masă și de performanță să cunoască 
o tot mai reală dezvoltare este necesară o grijă permanentă și în acest 
domeniu, căutări continue pentru realizarea unor materiale și echipa
mente sportive cu indici calitativi superiori, în sortimente variate și can
tități suficiente, care să satisfacă exigențele mereu crescînde ale bene
ficiarilor.

Mai cu seamă este de dorit o calitate superioară Ia materialele și 
echipamentul pentru performanța sportivă.

fel, cifrele, totalizind fără îndo
ială un mare efort, condiționate 
de un regim sever de muncă, 
vor rămîne goale și nesemnifi
cative..." La Izvorul Mureșului, 
într-un decor de basm de iarnă, 
acolo unde jucătorii bucureșteni 
sînt oaspeți iubiți și așteptați, 
„alb-negrii‘ au alergat, au ridicat 
haltere, au escaladat dealurile 
dimprejur cu gîndul la meciurile 
care vin.

Legătura dintre un sezon și 
altul s-a făcut, în multele dis
cuții purtate de antrenori — 
Angelo Niculescu și Ion Voica 
— cu elevii lor, pornind de la 
defecțiunile toamnei. Răducanu, 
O. Ionescu, Mircea Sandu, Cas
sai și ceilalți știu foarte bfne 
lista „punctelor slabe" ale jocu
lui lor. Ne-a demonstrat-o un 
mic „extemporal" printre com- 
ponenții lotului, din care repro
ducem cîteva răspunsuri la în
trebarea : ce a 
jocul Sportului 
toamnă ? „Jocul 
atacanțiior de pe
lui ; numărul mic de goluri mar
cate" (Mircea Sandu), „inefica
citatea atacului, număr prea mic 
de jucători de aceeași valoare, 
lipsa unor minime condiții pen
tru recuperare" (O. Ionescu), 
„neefectuarea unui presing 
reșpunzător — 
nescu" (Manea), „j 
treme de valoare, 
potențialului fizic la 
marii performanțe"

fost negativ în 
studențesc în 
submediocru al 
laturile terenu-

co- 
exeepție O Io- 

,lipsa unor ex- 
neridicarea 

cerințele 
(Marica),
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noaștem, de la stingă la dreapta, pe 
și Grosu.
„numărul mare de accidentări, 
ineficacitatea scăzută, insuficien
ța susținerii atacului de către 
mijlocași" (Cassai), „tratarea cu 
ușurință a unor jocuri, randa
mentul scăzut al aripilor" (Tă- 
năsescu). Jucătorii sesizează, 
deci, principalele carențe și do
resc să le remedieze. Să mai a- 
dăugăm cît îl preocupă pe an
trenorul Angelo Niculescu păși
rea pe o treaptă superioară ca
litativă a echipei sale ? Iată, de 
altfel, cele ce ne declara în a- 
ceastă privință : „Ne concentrăm 
eforturile pentru restructurarea 
conținutului tactic ai jocului 
nostru, în principal a jocului de 
atac. Meciurile de pregătire 
dinaintea campionatului ne vor 
ajuta să punem în practică ceea 
ce am discutat și am început să 
exersăm în zilele de pregătire. 
Trebuie să îmbunătățim și jo
cul pozițional în unele momente- 
cheie 
timp, 
tului, 
multe 
Lista 
întreaga durată a activității — 
Chihaia, Niță, Olteanu, M. San-

'n antrenament al Sportului studențesc la Izvorul Mureșului, ti recu« 
M. Olteanu, Manea, Chihaia, Marica 

Foto : S. BACKSY

ale jocului și, în același 
starea de sănătate a lo- 
capitol la care am avut 
necazuri în sezonul trecut, 
indisponibililor, unii pe

du, Petreanu, Rădulescu spune 
foarte mult în această privință. 
Aș fi foarte bucuros să ajungem 
Ia o și mai prelungită perioadă 
de formă. Anul trecut am dis
putat 70 de jocuri, dar finalul 
nu l-am mai susținut cu același 
randament ca restul sezonului".

Finalista „Cupei balcanice" și 
singura noastră formație care a 
trecut de primul tur în cupele 
europene angajează „stagiunea" 
cu următorul lot : Răducanu, 
Bunea, Lazăr, Toma (ultimul ve
nit de la Metalul București) — 
Tănăscscu, Ciugarin, M. Olteanu, 
Grigore, Manea, Cățoi — Cassai, 
O. Ionescu, Cazan, Marica, Mun
teanu — Niță, Chihaia, M. 
Sandu, Grosu, Vlad, Rădulescu 
(în prezent indisponibil), Pe
treanu, Predeanu, Ilie, Mîhal 
Marian. Un lot cu multe ele
mente tinere cooptate recent, un 
Iot care ia startul intr-un sezon 
în care știe foarte bine ce are 
de făcut. Am simțit-o în orele 
petrecute în mijlocul purtători
lor tricourilor Sportului studen
țesc.

Eftimie IONESCU

LA F.C. BIHOR, VARIETATEA

ANTRENAMENTELOR ALUNGĂ
Stațiunea Stîna de Vale, îm

brăcată, în aceste zile, într-o 
groasă mantie albă de zăpadă, 
este acum... implicată în viitoa
rele evoluții ale fotbaliștilor bi- 
horeni. Implicată pentru că aici, 
sub conducerea lui Robert Cos
moc și Alexandru Muta, purtă
torii culorilor „roșu-albastru“ — 
Albu, Vidac, Bigan, 
Naghi, Popovici, Al. 
trovici, P. Nicoiae, 
Marian, Kun I, Kun 
Suciu, Ghergheli, 
Florescu, Fildan, Bisoc, 
Negrea, Schwartzman, Pato, Ve- 
reș, Blaga și Jiros — acumulea
ză rezistență și forță, atît de 
necesare unui retur pe care 
toți și-l doresc al autodepășirii.

Diminețile încep cu porția de 
gimnastică de înviorare. Apoi, 
se consumă orele antrenamente
lor care, sub forma intervalelor 
(dimineața) și al circuitelor (du- 
pă-amiaza, într-o sală amenajată

Lucaci, E. 
Naghi, Pe- 
Naom, M. 
II, Lupău, 
Georgescu, 

Zare,

ciu). Pe un mic platou din a- 
propierea hotelului, bine tăvă- 
lugit și împrejmuit cu mantine
le de zăpadă, se dispută și „re
prize" încinse de fotbal, după 
sistertiul hocheiului : 4 contra 4 
(fiecare echipă cu cite un por
tar), liniile de jucători schim- 
bîndu-se la fiecare trei minute, 
„în acest fel, urmărim creșterea 
rezistenței în regim de viteză, 
ne mărturisește Robert Cosmoc. 
De fapt, noi 
acumulărilor 
relativ bună, 
dezvoltăm și 
mod gradat, 
să dobîndească rezistență 
pe durata fiecărui joc în parte, 
cît și pe întregul sezon competi- 
țional".

în programul pregătirilor mai 
figurează și dezbateri pe teme 
prilejuite de... deficiențele ma
nifestate în unele jocuri din 
toamnă ale echipei : marcajul la

am pornit drumul 
de la o rezistență 
Aici, am venit s-o 
s-o consolidăm, în 

în ideea ca echipa 
atit

Antrenamentul începe cu o înviorare, efectuată in apropierea cabanei. _ . . OradeaFoto : A. SOMOGYI —

MONOTONIA
mite ca răspunsuri la întreba
rea : „Dacă ați fi antrenorul e- 
chipei, ce recomandări i-ați face 
pentru retur Vi le redăm te
legrafic : „O mai mare circula
ție în atac, pentru a disloca a- 
părările supranumerice de care 
ne lovim în jocurile susținute 
acasă" (Ghergheli) ; „Mișcare 
permanentă, o mai mare preocu
pare de a găsi drumul cel mai 
scurt spre poartă" (Suciu); „Să 
joace mai simplu, să aibă mai 
mulți atacanți în terenul advers 
și să țină în mîini frînele pa ti- 
dei timp de 90 de minute" — 
n.n. aluzie la meciurile pierdute 
în deplasare, după minutul 80 
(Kun II); „Să se dubleze bine 
în apărare, fundașul central de 
acoperire să se înțeleagă pe el 
șr să fie înțeles de ceilalți" (Flo- 
rescu); „Atacul să aibă în per
manență prospețime, să finali
zeze cu mai multă exactitate, 
echipa să nu dea voie adversa
rului să respire" (Lupău) ; „E- 
chipa să funcționeze ca un piston 
în ambele momente ale jocului" 
(Naom). Ultimul răspuns aparți
ne președintelui angajat al clu
bului, Romeo Pașcu: „Cînd e- 
chipa intră pe gazon, să se gîn- 
dească la toți aceia care umplu 
tribunele".

Deducem din aceste mărturi
siri mature, autocritice, că F.C. 
Bihor pregătește cu mare aten
ție returul campionatului. Ur
mătoarea etapă, a jocurilor ami
cale, programează un numă de 
6 partide, dintre care 4 interna
ționale, după cum am anunțat 
în prealabil.

Stelian TRANDAF1RESCU

LOTO - PRONOSPORT

INFORMEAZĂ
ăd-hoc pentru lucrul cu mingi 
medicinale, corzi elastice, gan- 
tere etc), solicită pe jucători. 
In general, am constatat o at
mosferă propice de lucru, o par
ticipare responsabilă a tuturor 
jucătorilor. Am înregistrat, aici, 
o variație a acestei pregătiri, 
astfel că monotonia nu-și găseș
te locul, „...timpul trece repe
de, în ciuda gradului de di
ficultate a fiecărei ședințe" (Su-

fazele fixe (motivație 
cele 12 goluri primite 
menea erori); pasa pe 
viitoare ; modalități de 
a apărărilor aglomerate; disci
plina de joc și urmările negati
ve ale unei vieți în neconcor- 
danță cu aspirațiile Ia perfor
manță...

...Subiecte interesante, care 
■ stimulează la meditații, Ia opi

nii. Iată cîteva din acestea, pri-

pentru 
din ase- 

poziții 
depășire

NU UITAȚI !

Duminică, 30 ianuarie 1977, va 
avea loc a doua tragere „Loto—2" 
din acest an.

Participarea la tragerea „Loto-2” 
șe face numai pe bilete seria „R“ 
in valoare de 10 Iei, astfel :

— 1 variantă
— 2 variante
— 4 variante

simplă, achitată 100% 
simple, achitate 
simple, achitate 25%.

50%;

că, indiferent de cota

JOCURI AMICALE
• Deși cu Iot restrins, Steaua 

a susținut, marți, primul joc de 
verificare, întîlnind, Ia Codiea, 
echipa locală Colorom din cam
pionatul județean (aflată de cîte
va zile sub pregătirea antreno
rului Vladimir Grosaru). în ciu
da terenului greu, alunecos, cei 
aproximativ 1 500 de spectatori 
au urmărit un joc plăcut, util 
ambelor formații, încheiat cu 
victoria echipei bucureștene: 
2—0 (2—0). Golurile au fost în
scrise de RĂDUCANU (min. 18) 
și NĂSTASE (min. 40). Steaua a. 
folosit următorul „11“: Moraru
— Moise, Zahiu, FI. Marin, Nițu
— Ion Ion, Agiu, Florea — A. 
Ionescu, Răducanu, Năstase.

C. GRUIA — coresp.

• Divizionara A Jiul Petro
șani a susținut marți, la Deva, 
un joc de verificare în compa
nia echipei locale Mureșul. Pe-

obținut victoria cu
2—1 (1—0). Au

Dumitrache (min. 20)

troșenenii au 
scorul de 
marcat:
și Sălăjan (min. 75). Unicul 
gol al învinșilor a fost marcat 
de Doboș, în min. 81. Iată echipa 
aliniată de Jiul : Homan (Cavai)
— Niculescu (Moga), Bădin, Ciu- 
pitu, Deleanu — Augustin 
(Covaci), Stoica, Stoichiță (Toma)
— Bucurescu (Chirițoiu), Dumi- 
trache, Sălăjan.

Ioan SIMION — coresp.

• Cuplaj interesant astăzi la 
Codiea. Iubitorii fotbalului din 
pitoreasca localitate, aflată în 
apropierea Brașovului, vor pu
tea urmări astăzi un atractiv cu
plaj fotbalistic. în prima parti
dă, de la ora 14, formația gazdă 
Colorom va primi replica divi
zionarei B Steagul roșu. în con
tinuare, de la ora 16, Măgura 
Codiea, care activează în cam-

pionatul județean, va evolua în 
compania divizionarei A Rapid 
București.

® Progresul și-a încheiat va
canța activă de la Brașov, evo- 
luînd în două jocuri de verifi
care 
„C“ . 
mul
4—1 (3—0) pentru bucureșteni. 
Au înscris : Țevi (2), Apostol (2), 
respectiv, Barta. Teri, în ă doua 
întîlnire, disputată în fața a 
1 500 de spectatori, pe un teren 
dezghețat, scorul a fost alb, în 
ciuda numeroaselor faze de 
poartă. Progresul a aliniat for
mația : Giron (Tichigiu) — Plos- 
caru, Ene (Badea), Moraru, Gh. 
Ștefan (Grama) — D. Ștefan 
Dragu (Iorgulescu), Iatan (M. 
Florentin) — Roșu, Țevi (Libra), 
Apostol (I. Sandu).

vertfi- 
în compania divizionarei 

I.C.I.M. din localitate. Pri- 
a avut loc sîmbătă. Scor

Precizăm C, 1..C1—— „„ 
jucată, toate biletele au drept de 
participare la toate cele 3 extra
geri.

Reamintim participanților că la 
tragerile „Loțo-2” autoturismele 
„Dacia 1300” șe acordă în cadrul 
valorii unitare a cîștigurilor de la 
orice categorie, în cazul in care 
valoarea calculată este egală sau 
superioară contravalorii autoturis
mului, respectiv 70.000 lei.

LA
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPRE3
DIN 26 IANUARIE 1977

FOND GENERAL DE CÎȘTT 
GURI : 1.259.715 lei.

Extragerea I : 34 16 2 11 18 6.

Extragerea a Il-a : 24 13 33 14 35.
Plata cîștigurilor 

tragere se va face 
nicipiul București de la 3 
rie pînă la 26 martie 1977, 
de la 7 februarie pînă la 26 martie 
1977 inclusiv, prin mandate poștale 
începînd de la 7 februarie 1977.

de la 
astfel :

această 
în mu- 
februa- 
în tară



Azi, Ia Belgrad, In C. C. E. Ia handbal feminin

Astăzi, în sala Banjica din 
Belgrad, se dispută întîlnirea tur, 
din cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei campionilor europeni 
Ia handbal feminin, dintre for
mațiile Radnicki și Universitatea 
Timișoara. în celelalte meciuri 
din această fază a C.C.E. se în- 
tîlnesc : Vasas Budapesta — 
Spartak Kiev, S. C. Leipzig — 
Start Bratislava și Iden Helas 
den Haag (Olanda) — Vestar 
Oslo.

Alături de disputele dintre 
Vasas și Spartak, partidele Rad
nicki — Universitatea constituie 
veritabile „capete de afiș" ale 
„sferturilor". După cum se știe, 
Radnicki a reușit anul trecut să 
cîștige Cupa campionilor euro
peni și aceasta datorită faptului 
că are o echipă omogenă, cu va
lori certe (Suprinovici, Leutar 
ș.a.). Universitatea Timișoara 
s-a pregătit intens pentru dubla 
întîlnire cu campioana Iugosla
viei. Meciurile din campionat au 
contribuit la punerea în formă 
a jucătoarelor (lucru evident în 
derbyul cu I.E.F.S.) șl i-au dat 
încredere în forțele proprii. E- 
chipa (Lidia Stan, Cornelia Ie
pure — Terezia Popa, Doina Co
jocarii, Cristina Petrovici. Nicu- 
lina Sasu, Nadire Luțaș, Darinca 
Marcov, Elena Stoicovici — an-

trenor Constantin Lache) a ple
cat ieri la Belgrad și a făcut în 
cursul după-amiezii un antrena
ment de acomodare.

Intîlnirea de astăzi se dispută 
la ora 18,30 — ora României și 
este arbitrată de cuplul sovietic 
Steinderis — Chartasvili. Meciul 
retur se va desfășura la 10 fe
bruarie, in sala Olimpia din Ti
mișoara și va fi condus de arbi
trii cehoslovaci Sladky și Korec.

VIRGINIA RUZICI DIN NOU
ÎNVINGĂTOARE

IA BfRLiN, ROMANIA
R.D.G. IA BASCHIT (m)

Olthcr $i

Infiltrată pe semicerc, Nadire 
Lutaș — una dintre componentele 
de bază ale Universității Timișoara 
— șutează și înscrie

LA BLOOMINGTON
Mctrcvcll eliminați

Philadelphia

• Virginia Ruzici a obținut 
o nouă victorie în turneul de 
la Bloomington (Minnesota), 
contînd pentru circuitul „Virgi
nia Slims". în turul al doilea, ea 
a reușit să o elimine în două 
seturi, cu 6—3, 6—4, pe valo
roasa jucătoare americană, Va
lerie Ziegenfuss. Alte rezultate : 
Rosemary Casals — Mary Hamm 
6—0, 6—0 ; Pam Teeguarden — 
Ingrid Bentzer 7—6, 6—2 ; Wen
dy Overton — Julie Anthony 
6—4, 6—4.

© Campionatele internaționale 
de tenis pe teren 
S.U.A. au continuat 
phia, cu primul tur 
simplu. Rezultate : 
Mottram 6—3, 6—2 
S. Mayer 7—5, 6—4 ; Alexander 
— Rahim 6—4, 4—6, 7—6 ; Bo- 
rowiak 
6—3 ;

acoperit ale 
la Philadel- 
al probei de 
Connors — 

; Orantes —

3—6,
6—1,
6—3,
6—4,
6—2,

— Okker 6—3, 
Case — Krulewitz 
Cox — Metreveli 
Roche — McMillan 
Pattison — Moore 
V. Amritraj — Hewitt 

—2 ; Fibak — G. Mayer 
6—4, 6—3.

MARIA ALEXANDRU - ILONA UHLIKOVA,

• !
CEHOSLOVACIEI • ROMANIA PARTICIPA CU O ECHIPA DE FETE Șl 
UNA DE BĂIEȚI • CAMPIOANA EUROPEI SE PREGĂTEȘTE IN JAPONIA

SPORTIVI DIN 15 ȚARI LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE

Vineri seara încep Ia Bratislava, 
In noua sală de sport „Pasienky”, 
campionatele internaționale de te
nis de masă ale Cehoslovaciei. 
După cum ne informează colegul 
nostru Otto Zinser. de la ziarul 
„Sport” din Bratislava, la compe
tiție vor lua parte sportivi din 15 
țări (Australia. Austria. Bulgaria, 
Franța, R.D.G., R.F.G., ~
slavia. Marea Britanie, 
Polonia, România. Suedia, Unga
ria, U.R.S.S. și Cehoslovacia), pe 
tablourile de concurs figurind 
numeroase stele ale acestui sport, 
ca Secretin, Bengtsson și Johan
sson, Stipancici, Gergely, Orlow
ski și Kunz, precum și Howard, 
Rudnova și Elmira Antonian, Pa- 
latinus, Magos, Kishâzi și Szabo, 
Dubinova, Silhanova, Uhlikova, 
Hermanova și altele. Englezoaica 
Hammersley se află în Japonia, 
unde urmează un program special 
de pregătire pentru campionatele 
mondiale.

Federația română a trimis la 
acest mare concurs dinaintea cam
pionatelor mondiale (26 martie — 
5 aprilie) o echipă feminină for
mată din maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru, Liana Mi- 
huț — care a realizat o frumoasă

Iugo- 
Olanda,

Reprezentativa masculină 
baschet a României pleacă 
în R. D. Germană pentru a 
ține sîmbătă și duminică, 
Berlin, o dublă întîlnire amicală
în compania selecționatei țării 
gazdă. Fac deplasarea: Popa, 
Niculescu, Georgescu, Ivascenco, 
Uglai, Caraion, David (Dinamo), 
Barna (Universitatea Cluj-Na- 
poca), Mihuță (I.E.F.S.), Tacaci 
(Politehnica Iași). Antrenor : D. 
Evuleț-Colibaba ; medic : 
T. Minescu. Jucătorii de 
Steaua nu sînt cuprinși în_ 
deoarece în această perioadă 
solicitați în meciurile Cupei 
pelor.

dr. 
la 

lot, 
sînt 
cu-

Pregătiri intense

u

SCRIMERI ROMANI

Lake Placid este unul din cen
trele de iarnă 
mai cunoscute, o salbă de mici așe
zări montane, dotate cu hoteluri, 
case de odihnă și tot felul de in
stalații pentru practicarea sportu
rilor zăpezii. Totul, aflat la mai 
puțin de 5 ore de rulat cu mașina

americane cele
la superioară locală, de unde au 
început să aflueze știrile privind 
viitoarea Olimpiadă a sporturilor 
de iarnă.

Ca adevărați oameni de afaceri, 
Înainte de a purcede la reorgani
zarea și modernizarea stațiunii în 
vederea marelui eveniment, orga-

LA MOSCOVA $1 JENA
• Incepînd de azi și pînă du

minică, se va desfășura la Mos
cova un turneu internațional de 
sabie, la care vor fi prezenți cei 
mai buni trăgători din lume. 
Pentru prima dată în acest an 
tradiționalul turneu are înscrisă 
în program și proba pe echipe. 
Echipa României este formată 
din sabrerii D. Irimiciuc, I. Pop, 
C. Marin, Al. 
limonescu.

Nilca și I. Pante-

„Olympic Arena" din Lake Placid a găzduit întrecerile olimpice 
pe patine și la ediția din 1932

(R.D. Germană) se 
între 28 și 30 ia-

• La Jena 
va desfășura, 
nuarie, un turneu internațional 
dedicat tinerilor scrimeri (20 de 
ani), la care participă sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia, România și R.D. Germană. 
Competiția se va desfășura; cu 
probe individuale și pe echipe, 
la toate cele patru arme. La a- 
ceastă importantă verificare î- 
naintea campionatelor mondiale 
de tineret din acest an, repre
zentativele de tineret ale Ro
mâniei sînt alcătuite din urmă
torii trăgători : A. Băcioi, M. 
Griga, L. Popa, R. Cochirleanu, 
F. Truț (floretă fete), R. Batiu, 
O. Gogoașe, F. Nicolae, Gh. Or- 
ha, E. Roșu (floretă băieți), T. 
Bălănescu, 1. Bărbosu, C. Nico- 
lae, I. Nițulescu, M. Popa (spa
dă), A. Chiculiță, V. Mocanu, E. 
Nuță, F. Păunescu, F. Stănescu 
(sabie).

(cca. 400 km) pe o excelentă au
tostradă ce pleacă din New York. 
Faima de a fi organizat Jocurile 
Olimpice de iarnă în anul 1932 a 
contribuit destul de mult la repu
tația centrului pe plan internațio
nal, astfel incit alegerea sa pen
tru disputarea ediției de iarnă a 
J.O. 1980 nu constituie o surpriză.

Un energic comitet local de or
ganizare a început o febrilă acti
vitate, instalîndu-și sediul la Școa-

nizatorii s-au gîndit să-i asigure 
rentabilitatea, garantind cazarea 
pentru un număr maxim 
riști. Se prevede ca 30—40.000 de 
vizitatori să-și găsească adăpost 
în vilele și casele de odihnă din 
zonă. Enormul „Club-hotel" poate 
oferi pină la 9 500 de locuri, la 
prețuri destul de piperate, variind 
între 32 și 82 dolari pe zi.

Televiziunea americană, destul 
de parcimonioasă cu transmisiile

în meci amical la fotbal

ITALIA BELGIA 2-1
ROMA, 26 (prin telex de Ia 

Cesare Trentini). Peste 16 000 de 
spectatori au asistat la întîlni- 
rea amicală de fotbal dintre se-MECIURILE CANDIDAȚILOR

După cum anunță revista 
moscovită „64", suplimentul 
săptămînal de șah al ziarului 
„Sovietski Sport", au fost stabi
lite locurile de desfășurare a 
meciurilor candidaților din ca
drul actualului ciclu al cam
pionatului mondial de șah. La 
Lucerna, în Elveția, vor juca 
Lev Polugaevski și Enrique 
Costa Meking, la Reykjavik 
(Islanda) : Boris Spasski și Vlas-

timil Hort, la Ciocco, lîngă Flo
rența (Italia) : Tigran Petrosian 
și Viktor Korcinoi, iar la Rot
terdam (Olanda): Bent Larsen 
și Lajos Portisch. Toate cele 
patru meciuri vor începe Ia sfîr- 
șitul lunii februarie.

Boris Spasski a fost 
listă de către F.I.D.E. 
lui Robert Fischer care 
să participe.

inclus pe 
In locul 

a refuzat

de tu-

lecționatele Italiei și Belgiei. La 
capătul unei întîlniri agreabile, 
victoria a revenit fotbaliștilor 
italieni cu scorul de 2—1 (1—1), 
prin punctele marcate de 
ziani (min. 24) și Claudio 
(min. 77), respectiv portarul 
din penalty (min. 86).

învingătorii au jucat mai 
în prima repriză cînd, deși lip
siți de aportul cîtorva titulari 
(Capello, Fachetti și Betega) au 
reușit o suită de acțiuni spec
taculoase. în finalul meciului, ei 
aii încetinit ritmul permițînd 
oaspeților să reducă din handi
cap printr-un penalty acordat la 
un fault comis de Castellini asu
pra lui Behejdt. întîlnirea a fost 
condusă de H. Linnemayer 
(Austria).

Gra- 
Sala 
Piot,

bine

9
din sporturile de lamă, a hotărît 
anticipat ca Olimpiada albă de la 
Lake Placid să fie transmisă 
„non-stop”, indiferent de ora de 
încetare a programului.

La 25 de minute de mers cu 
automobilul se află pîrtla princi
pală pentru schi alpin, lungă de 
2.6 kilometri și avînd o diferență 
de nivel de 900 metri. Pista se 
găsește în munții „Feței palide”, 
veche rută indiană. Aici se vor 
face noi instalații, in special pen
tru probele de biatlon.

Trambulina de 70 m de pe mun
tele Van Hoevenberg, acolo unde 
celebrul săritor norvegian Birger 
Ruud a cîștigat medalia de aur în 
1932, necesită lucrări de 
tățire.

Cu privire la fondurile 
vestiții, ele se cifrează la 
oane dolari, plus o cotă de inflație 
de 15%. în general, la foarte mul
te instalații este vorba numai de 
lucrări de modernizare, construc
țiile ediției 1932 rezistînd în bună 
măsură timpului. în această cate
gorie poate fi inclusă pîrtia de 
bob, lungă de 1 600 metri. Pentru 
săniuțe se va construi o pîrtle 
nouă.

O construcție absolut nouă este 
„Palatul de gheață", cu o suprafață 
de 60 X 30 metri și tribune pentru 
8 500 de spectatori. Aici se vor 
disputa probele de patinaj artistic 
și meciurile de hochei ale grupei 
A. Grupa B își va desfășura în
trecerile In vechea sală din 1932.

Ceremonia de deschidere este 
prevăzută a avea loc pe un teren 
aflat la un kilometru depărtare de 
localitate, unde se va ridica o tri
bună provizorie, capabilă să adă
postească 25 000 de spectatori.

Cu privire la sportivii partici
pant!, se contează pe 1800 persoa
ne. însoțitorii se așteaptă a fi a- 
proximativ 1 300 de oficiali, antre
nori, personal auxiliar etc. Se pre
vede construcția unui Sat olimpic, 
alcătuit din blocuri (fiecare cu o 
capacitate de 1 000 de paturi). Nu 
s-a luat încă o hotărîre definitivă 
cu privire la ziariști și la ampla
sarea mijloacelor moderne de 
transmisie a știrilor și imaginilor.

Pe măsură ce dotările și insta
lațiile vor fi gata, ele vor fi date 
în exploatare, astfel 
nele hivernale 1978 
se poată demonstra 
descoperi defectele.

surpriză la campionatele europene 
de anul trecut, de la Praga — și 
Eva Ferenczi, ale cărei rezultate 
bune in competițiile Interne și in
ternaționale o recomandă chiar 
pentru prima garnitură a țării, în
deosebi in condițiile lipsei acute 
de senioare valoroase.

Vom participa, de asemenea, cu 
o echipă de băieți, alcătuită din 
Gheorghe Teodor și mai tinărul 
Cristinel Itomanescu, ale căror e- 
voluții din ultima parte a sezonu
lui încheiat i-au situat în fruntea 
ierarhiei jucătorilor noștri de te
nis de masă (ierarhie destul de 
Baracă în elemente de valoare).

Campionatele internaționale ale 
Cehoslovaciei reprezintă un foarte 
bun prilej de verificare a pregă
tirilor efectuate pină în prezent, 
un criteriu obiectiv — dată fiind 
valoarea concursului — de aprecie
re a șanselor la cairmionatele mon
diale de la Birmingham. Antrenoa- 
rea federală Ella Constantinescu 
are intenția de a face un dublu 
Maria Alexandru — Ilona Vostova- 
Uhlikova, în vederea participării 
la campionatele mondiale. Fede
rația cehoslovacă și-a dat acordul 
și este posibil ca acest cuplu să 
încerce un prim rodaj la Bratis
lava. Reamintim că Uhlikova a 
fost campioană europeană de se
nioare, la Lyon, în 1968, cînd avea 
doar 14 ani. La cei 23 de ani ai 
săi, ocupantă a locului al treilea 
în ierarhia europeană a anului, 
înaintea Măriei Alexandru, jucă- 
toarea cehoslovacă ar putea alcă
tui cu campioana noastră un du
blu redutabil.

M. C.

tmbună-

de in-
50 mili-

LA MINSK, GRIGORIEV
$1 MOLOTILOV - 2,27 m 

LA ÎNĂLȚIME
MOSCOVA, 26 (Agerpres). — 

Miercuri, cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat în sală, la Minsk, 
Aleksandr Grigoriev și Stanislav 
Molotilov s-au clasat pe primul loc 
la egalitate, in proba de săritură 
in înălțime cu excelenta perfor
manță de 2,27 m (cel mai bun re
zultat european de sală al sezo
nului).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concursul de cros 

desfășurat la Leicester (Anglia) a 
fost cîștigat de englezul David 
Black, care a parcurs 12 km în 
30:50,0, urmat de compatrioții săi 
Steve Ovett și David Slater. La 
start a fost prezent și Dave Bed
ford, deținătorul recordului mon
dial în proba de 10 000 m, care 
după o lungă absență și-a făcut 
reintrarea în competiții. • La 
Moscova, Svetlana Kracevskaia a 
cîștigat aruncarea greutății cu 
18,12 m. La săritura în înălțime 
bărbați, victoria a revenit lui Sta
nislav Molotilov cu 2,18 m.

AUTO • Cel de-al 45-lea raliu 
Monte Carlo a continuat cu proba 
specială, cea de la Burzet (44 km), 
care a revenit echipajului finlan
dez pilotat de Markku. în clasa
ment. pe primul loc se află echi
pajul pilotat de italianul Munari 
(Lancia), urmat de finlandezul 
Markku la 42 sec. și de francezul 
Andruet la 1:03.

BASCHET e La Veneția, in 
sferturile de finală ale „Cupei Ko- 
raci" (m): Iugoplastika Split — 
Canon Veneția 95—66 (44—42); Bos
nia Sarajevo — Alco 
96—84 (37—42) ; Snaidero Udine — 
Dinamo Moscova 82—68 (42—30) ; 
Hapoel Ramat Gan (Israel) — 
I.P.B. Roma 82—95 (42—47)..

CICLISM o Cursa ciclistă de 
6 zile desfășurată pe velodromul

din Rotterdam s-a încheiat cu vic
toria cuplului Rene Pijnen (Olan
da) — Allan Clark (Australia), 
urmat la un tur de perechea vest- 
germană Giinther Haritz — Die
trich Thurau. Cicliștii belgieni Pa
trick Sercu și Freddy Maertens, 
cotați printre favoriții competiției, 
s-au clasat pe locul 3.

FOTBAL • Echipa cehoslovacă 
Banik Ostrava și-a început turneul 
in Columbia, jucînd, la Bogota, cu 
reprezentativa țării gazdă, de care 
a fost învinsă cu 2—0 (1—0), prin 
golurile înscrise de atacantul cen
tral Calero. • La Lyon, în meci a- 
mical de juniori : Franța — Elve
ția 6—2 (3—0).

HOCHEI • La Dresda, meciul 
amical dintre selecționatele de ju
niori ale R. D. Germane și Ceho
slovaciei s-a încheiat la egalitate : 
2—2 (0—1, 1—1, 1—0). • în cam
pionatul U.R.S.S., echipa Dinamo 
Riga (clasată pe locul 5) a reușit 
să învingă pe teren propriu, cu 
5—4 (2—3. 2—1, 1—0), formația

Moscova, lidera clasa-

Bologna

T.S.K.A.
mentului ! Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost cunoscutul interna
țional Balderis (Dinamo Riga), ca
re a înscris 4 goluri. Remarcabilă 
este și victoria obținută de Himik 
Voskresensk. care a ciștigat cu 
5—4 (1—1, 2—2, 2—1) pe teren 
propriu meciul cu Spartak Mosco
va.

SCHI • Concursul de sărituri 
de la Oberhof — care a încheiat 
„Turneul celor 
a fost 
(R. D. 
și 101 
Bobak 
Henry 
225,8 p. Clasat pe locul 5, ceho
slovacul Novak a realizat cea mai 
bună săritură a concursului : 110 
m o în „Cupa Europei", proba de 
coborîre (m) de la San Sicaro 
(Italia) a fost cîștigată de italia
nul Massimo Provera. secundat de 
austriacul Hans Kindl. La slalom 
special a cîștigat elvețianul Peter 
Aellig. în clasamentul general con
tinuă să conducă austriacul Giint- 
her Alster — 52 p, urmat de Pe
ter Miiller (Elveția) — 50 p și 
Bartl Gensbichler (Austria) — 45 p. 
• La Montana Crans, s-a desfășu
rat o probă feminină de slalom 
special contînd pentru „Cupa Mon
dială”. Victoria a revenit sportivei 
franceze Perriene Pelen, urmată 
de Lise-Marie Morerod și Fabien- 
ne Serrat.

ȘAH • In turneul masculin de 
la Belgrad, după 8 runde, lider al 
clasamentului se menține marele 
maestru iugoslav Matulovici — 
5'/2 p. Rezultate din runda a 8-a : 
Smejkal — Ostoici 1—0 ; Suctin — 
Matulovici remiză ; Raikovici — 
Sax remiză.

3 trambuline” — 
ciștigat de Harald Duschek 
Germană) cu 233,1 p (108 m 
m), urmat de Stanislaw 
(Polonia) — 228,2 p și 

Glass (R. D. Germană) —

CAMPIONATELE EUROPENE
DE PATINAJ ARTISTIC

Cuplul Irina Rodnina —AlcKsandr Zaițev spre un nou titlu
Chiar din cea de a doua zi a 

desfășurării lor în capitala Fin
landei, campionatele europene de 
patinaj artistic au intrat în faza 
decisivă a desemnării primilor 
medaliați. Exercițiile obligatorii 
și „programul scurt" triază con- 
curenții, dar dau și o perspec
tivă ceva mai clară asupra pa
tinatorilor care au șanse de a 
urca pe podium.

Proba de perechi a stîrnit 
printre spectatorii din Helsinki 
un viu interes încă din etapa 
„programului scurt", nu atît din 
pricina concurenței (întrucît ni
meni nu se îndoiește de victoria 
cuplului Rodnina — Zaițev), cît 
din cauza frumuseții evoluției 
participanților. Intr-adevăr, du

pă desfășurarea „programului 
scurt", în proba de perechi con
ducea cuplul sovietic Irina Rod
nina — Aleksandr Zaițev, cu 
35,28 p. Pe locul secund se aflau 
compatrioții lor Irina Vorobieva 
și Aleksandr Vlasov, cu 34,54 p.

In proba masculină după des
fășurarea „programului scurt", 
conduce sovieticul V. Kovalev cu 
85,08 puncte, urmat de J. Hop
man (R.D. Germană) — 85.00 
puncte și P. Leskinen (Finlanda) 
81,65 puncte. în proba de dans, 
la capătul a două exerciții im
puse, pe primul Ioc în clasament 
se află perechea Irina Moiseeva 
— Andrei Minenkov (U.R.S.S.) 
cu 40,48 puncte.

ȘAHIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
FLORIN GHEORGHIU NEÎNVINS 

DUPĂ 7 RUNDE
Marele maestru Florin Gheor

ghiu continuă să conducă, neîn
vins, în turneul de șah de la 
Orense (Spania). După 7 runde, 
Florin Gheorghiu totalizează 5V2 
p, fiind urmat de Rodriguez 
(Peru) 5 p, Keene (Anglia) 4‘/2

PRINTRE FRUNTAȘE

ca în sezoa- 
și 1979 să 11 
calitățile sau Telefoto: A. P. ■ 
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ANNEMARIE MOSER-PROLL DIN NOU

ANUL JUBILEULUI de această echipă deoarece deviza 
ei este : „Mereu în atac — apăra
rea nu ne interesează" !

jat de la marginea careului său
iar balonul a ajuns in poarta ad
versă, chiar la „păianjen". Distan

După ce cu cî- 
tevazile în urmă, 
la concursul de 
la Schruns, sufe
rise un accident, 
pe care agențiile 
de presă l-au a- 
preciat, în primul 
moment, drept 
grav, iată că An- 
nemarie 
Proll 
pîrtii, 
du-se 
ranța 
său. In 
noastră, 
sportivă 
tria în 
de la

Moser- 
a revenit pe 

evidențiin- 
prin sigu- 
și curajul 

imaginea 
reputata 

din Aus- 
concursul 
Montana 

Crans, unde a 0- 
cupat locul 3 în 
proba de coborîre.

p, Browne (S.U.A.) și Hernandez 
(Cuba) — cîte 4 p (1). în runda 
a 7-a șahistul român a remizat 
cu Keene.
VIORICA ILIE CONDUCE LA NOVI 

SAD
„Cupa Europei" pentru juni

oare a programat la Novi Sad 
partidele din runda a 3-a. Șa- 
hista româncă Viorica Ilie a în
vins-o pe Renata Zaharovska 
(Cehoslovacia), iar Marina Po- 
gorevici (România) a cîștigat la 
Brenda de Korte (Belgia). Vio
rica Iile, care a remizat partida 
întreruptă în runda anterioară 
cu Svetla Savova (Bulgaria), 
este lidera clasamentului, tota- 
lizînd 2V2 p și fiind urmată de 
Kas (Ungaria) 2 
Pogorevici ocupă 
punct.

MARGARETA 
IN PLUTONUL FRUNTAȘ

După 8 runde, în turneul fe
minin de Ia Belgrad conduce 
Maria Porubszki (Ungaria) cu 
5l/z P (D, urmată de Asenova 
(Bulgaria) — 4l/2 p, Margareta 
Mureșan (România) — 4 p (2), 
Kovacevici (Iugoslavia) — 4 p 
(1) etc. în runda a 8-a, Marga
reta Mureșan a învins-o pe 
Honfi (Ungaria).

ELISABETA POLIHRONIADE s' 
PE LOCUL 6

în penultima rundă a turneu
lui feminin de la Wijk aan Zee 
(Olanda): Belle — Vreeken 1—0; 
Lazarevici — Polihroniade 1—0; 
Aleksandria — Hartston remiză, 
în clasament : Aleksandria 9 p ; 
Hartston 8 p și Lazarevici 7 p. 
Elisabeta Polihroniade ocupă lo
cul 6 cu 5‘/2 p.

p (1). Marina 
locul 8 cu 1

MUREȘAN

Echipa irlandeză „Glenfiks" deți
ne recordul în ce privește retro
gradările și promovările în ligile 
inferioare sau superioare. în cei 
15 ani de existență ea a jucat de 
6 ori în Divizia B și de 8 ori în 
Divizia C. Oficialii se așteaptă ca 
anul acesta clubul lor să realizeze 
un alt record negativ: primirea 
celui de al 2000-lea gol ! Deocam
dată i s-au marcat „numai" 1845, 
dar „speranțele" sînt mari, deoare
ce echipa primește între 5 și 8 
goluri de meci 1

Și totuși, irlandezii sînt mlndri

GOL DE LA 90 DE METRI I

Foarte mulți portari pot marca 
goluri din penalty. Acum vreo ju
mătate de veac, Zombori de la 
Chinezul și azi, uneori, Răducanu, 
fac același lucru. Dar iată că în 
fotbal se pot întîmpla lucruri și 
mai curioase. La meciul dintre e- 
chipele Balmek și Ullendorf, din 
liga a 3-a vest-germană, după ce 
a prins mingea șutată de un adver
sar, portarul Klaus Miiller a dega-

» ,&■
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* ■
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In aceste zile urmează să fie operat celebrul atacant Gerd Miiller de 
la Bayern Miinchen. După cum am anunțat, intervenția chirurgicală la 
coloana vertebrală (hernie de disc) îl va face multă vreme indisponibil. 
Sîmbătă trecută, in etapa a 19-a, a campionatului vest-german, el a 
marcat un gol in meciul cu M.S.V. Duisburg. Iată-l in imagine (in 
echipament de culoare închisă) „păzit" de 3 adversari.

Telefoto : A.P. — AGERPRES
---- ----

90 m 1 Gol valabil 1

70 000 DE ECHIPE LA START

„Cupa U.R.S.S." rezervată echi
pelor de întreprinderi este una 
dintre competițiile cele mai popu
lare din această țară. în 1976 ea 
a fost disputată pentru cea de-a 
21-a oară. La startul eliminatori
ilor s-au prezentat 70 000 de e- 
chipe. în finală, disputată în ora
șul Murom (regiunea Vladimir), 
s-au întîlnit formațiile Saturn 
Ramenskoe (regiunea Moscova) și 
Vodnik Vanino (localitate aflată în 
apropiere de Habarovsk). Trofeul 
a revenit echipei din Ramenskoe, 
cîștigătoare și în 1958, 1962 și 1975.

ta de la care s-a șutat era de

jat de la marginea careului său 
iar balonul a ajuns in poarta ad
versă, chiar la „păianjen". Distan
ta de la care s-a șutat era de 
90 m 1 Gol valabil 1

Przeglad Șportowy" 
Varșovia)
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PENALTY IN HOTEL

Carlos Riveira, patronul hotelu
lui „Ambasador" din Sao Paulo 
(Brazilia), a descoperit un nou și

eficace mod de a-și atrage clien
tela. Fiind el însuși un pasionat al 
fotbalului a pus la punct, în res
taurantul hotelului, un ecran uriaș 
pe care se pot urmări transmisi
ile celor mal importante partide 
ale fotbalului brazilian.

Cei care se lasă cuprinși de en
tuziasm urcă apoi la etaj, unde, 
într-o sală mare, pot executa lo
vituri de la 11 m unor portari re- 
numiți, invitați pentru a satisface 
capriciile sportive ale clientelei.

DUDEI GEORGESCU ÎN FRUNTE
Redacția revistei pariziene „France-Football", care organizează 

in fiecare an competiția europeană rezervată goigeterilor din E- 
uropa, dotată cu „Gheata de aur", ne-a comunicat clasamentul 
oficial, după etapele desfășurate sîmbătă și duminică.

lată primii clasați : 1. Dudu Georgescu (Dinamo București) 22 
goluri (17 meciuri) ; 2-3. Geels (Ajax Amsterdam) și Gerd Muller 

g (20 m) ; 4-5. Bianchi (Reims) 
19 g (22 m) ; 6. Geaici (Bastia)

(Bayern Miinchen) - cu 
și Gray (Aston Villa) — 
17 g (21 m).

De remarcat că dintre toți cei 
cele mai puține partide jucate.

cite 20 
cu cite

de mai sus, Dudu Georgescu are
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