
„SPORTUL PENTRU TOȚI 
LA SFlRSIT DE SĂPTĂMÎNĂ

BUCUREȘTI. Pe frumoasa 
bază sportivă a școlii generale 
194 din Capitală au loc nume
roase întreceri de handbal, bas
chet, gimnastică și mini-fotbal. 
Sub conducerea profesorilor de 
educație fizică Cristina Gurău și 
Vasile Schultz, aproape 400 de 
elevi ai școlii sînt angrenați în 
diferite competiții. întrecerile de 
handbal se dispută între clase, 
iar echipele de fete și băieți ale 
școlii sînt cele mai bune din 
sectorul 5. La baschet, volei și 
gimnastică se desfășoară cam
pionate în care sînt angrenate 
toate clasele din școală. Trecerea 
normelor complexului „Sport și 
sănătate" se bucură de mare a- 
tenție, iar la această oră, peste 
400 de școlari sînt purtători ai 
brevetului, 
coresp.).

(Octavian GUȚU —

GALAȚI, 
moșul port 
șurat un cros al elevilor de li
ceu. La întrecere au fost 
scriși peste 1500 de tineri și 
nere, care și-au disputat cu 
doare cele mai bune locuri 
clasamentelor. Cu acest 
s-au evidențiat o serie întreagă 
de tineri, care au făcut dovada 
unor reale aptitudini pentru a- 
lergarea pe teren variat și care, 
cu o atentă pregătire de viitor, 
pot realiza rezultate remarcabile 
în cursele de semifond și fond. 
Dintre numeroșii cîștigători, pe 
categorii de vîrstă, cei mai buni 
s-au dovedit: Georgeta Bigescu 
(Liceul C.F.R.), Ștefana Luca 
(Liceul de construcții), Melania 
Sevastre și Stelian Buruiană (Li
ceul I.C.M. 1), Ion Hobșilă (Li
ceul Ind. metalurgic) și Constan
tin Stamate (Liceul Ind. alimen
tar). (Telemac SIRIOPOL 
coresp.).

Pe faleza din fru- 
dunărean s-a desfă-

în- 
ti- 

ar- 
ale 

prilej

BACĂU. în organizarea comi
siei județene de șah s-a disputat 
în localitate un concurs fulger 
(10 minute o partidă) la care au 
participat sportivi de la Știința, 
Energia, Partizanul, Letea și 
Victoria. Cupa pusă în joc a re
venit sportivului Ion Verba (Ști
ința), urmat în clasament de Ion 
Rusu (Letea) și Nicolae Cristea 
(Energia). (Ilie IANCU — 
coresp.).

TIMIȘOARA. Timpul excelent 
de pe meleagurile bănățene a 
determinat ca un mare număr 
de tineri și tinere (aproape 1500) 
să fie înscriși Ia primul cros al 
anului, disputat pe aleile stadio
nului „1 Mai“ de pe malul Be- 
găi. întrecerile, foarte interesan
te, au fost urmărite de un public 
numeros care a petrecut cîteva 
ore sub razele calde ale unui 
soare primăvăratec. Iată cîștigă
torii : copil : Mircea Cozma (șc. 
gen. 11) și Georgeta Iuhasz (Li
ceul 3) ; juniori III : Cătălina 
Berbinschi și Costel Ene (ambii 
de la Liceul 3) ; juniori II : 
Mariane Antone (Liceul 2) și 
Roman Mărghit (Liceul 3) ; ju
niori I : Doina Maț (Liceul 3) și 
Samuil Borsună (Liceul Electro
nic). (Constantin CREȚU — 
coresp.).

PITEȘTI. Duminică, într-un 
pitoresc decor montan oferit de 
împrejurimile cabanei Voina și 
de vîrful Strîmtu s-a desfășurat 
etapa județeană Argeș a „Cupei 
U.T.C." la schi și săniuțe.

La startul întrecerilor de schi 
fond și alpin pentru „Cupa 
U.T.C." s-au aliniat peste 200 de 
elevi în vîrstă de 14—19 ani și 
tineri din mediul rural (comu
ne) între 15—30 ani, iar între
cerile de sanie s-au bucurat de 
participarea a peste 100 elevi,
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LOTUL REPREZENTATIV UE EOTBAL

TURNU MĂGURELE. 
Consiliul municipal pen
tru educație fizică și 
sport și Comitetul mu
nicipal al U.T.C. au 
organizat, în Parcul 
Central al orașului 
Turnu Măgurele, un 
cros dedicat aniversării 
Centenarului Indepen
denței. întrecerile, ex
trem de interesante, 
s-au desfășurat pe cinci 
categorii de vîrstă, Ia 
care au fost prezenți 
peste 1000 de partici- 
panți: pionieri, școlari, 
tineri muncitori. La 
buna organizare și des
fășurare a competiției 
un aport deosebit și-au 
adus profesorii de edu
cație fizică Mircea Șer- 
bănoiu, Ion Grecu, Da
niel Protopopescu, Nae 
Mohanu și „veteranul" 
Sebastian Caragea. (Du
mitru GRVJĂ 
resp.),

SIBIU. Vineri și sîm
bătă a avut loc în sta
țiunea Păltiniș un in
teresant concurs de
schi pentru elevi șl e- 
leve. întrecerile au
făcut parte din etapa 
județeană a campiona
tului republican școlar, atît pen
tru probele alpine, cît și pentru 
cele de fond. Zăpada excelentă și 
vremea splendidă au contribuit 
din plin la reușita acestor dispu
te la care au fost prezenți aproa
pe 100 de schiori și schioare din 
județul Sibiu. Iată cîștigătorii : 
slalom uriaș fete : Ingebor Fleis
cher (șc. gen. 1 Cisnădie), băieți: 
Horst Hitsch (Liceul Industrial 
1 Sibiu) ; slalom special (două 
manșe) fete : Maria Heinz (Li
ceul 1 .............
Atanail 
Sibiu) ;

Sibiu), băieți : Adrian 
(Liceul Gheorghe Lazăr 
fond 5 km, fete : Ana 

Blană (Liceul pedagogic Sibiu) ; 
10 km, băieți : Daniel Munteanu 
(Liceul Octavian Goga Sibiu). 
(Ilie IONESCU — coresp.).

Animație pe pîrtiile înzăpezite 
calificați în cadrul fazelor co
munale, orășenești și municipală, 
disputate anterior, ale acestor 
competiții.

In aceeași zi, pe pîrtiile din 
apropierea comunei argeșene 
Dîmbovicioara, Consiliul jude
țean al organizației pionierilor și 
Consiliul județean pentru Edu
cație Fizică și Sport Argeș au 
organizat o interesantă manifes
tare sportivă intitulată „Sub ce
tina bradului", care a reunit a- 
proape 100 pionieri și școlari 
din județele Brașov, Dîmbovița 
și Argeș, constituiți în echipe ce 
și-au disputat întîietatea îți ca
drul probelor combinate de schi, 
orientare turistică și cu carac
ter aplicativ.

Derbyul masculin Dinamo 
Steaua a constituit punctul 
atracție al celei de a 13-a etape a 
campionatelor primei divizii de vo
lei, programată sîmbătă și dumini
că. Cei aproape 2 000 de spectatori 
care au fost prezenți sîmbătă sea
ra în sala Floreasca au fost răs
plătiți de un joc de bun nivel teh
nic și spectacular, desfășurat pe 
parcursul a 66 de minute și subli
niat în dese rînduri de aplauze.

Cînd Oros și Dumănoiu au reali
zat o splendidă fază de apărare, 
urmată de o acțiune rapidă și la 
fel de spectaculoasă în atac, prin 
care Dinamo cîștiga cu 3—0, aplau
zele întregii săli nu marcau doar 
victoria campionilor sau frumoasele 
combinații care o consfințeau, ci 
deopotrivă calitatea meciului in ge
neral și cursa de urmărire pe care 
Dinamo a încheiat-o cu succes, 
anulind nenumărate setbaluri ale 
tinerilor jucători do la Steaua...

Meciul debutase firesc: dinamo- 
viștii — mai experimentați, mai 
tehnici și mai omogeni — au va
lorificat aproape integral superiori
tatea în atac și la blocaj (pe fon
dul prospețimii inițiale), siguranța 
în execuții și plasamentul bun in 
apărarea din linia a doua ; steliștii 
— cu experiență mai redusă, dar 
mai ales timorați — nu au făcut 
altceva decit să încerce in zadar, 
pe parcursul primului set, căi de 
acces eficiente spre terenul ad
versarilor și să stabilizeze un sex
tet cît mai coerent în acțiuni. în 
această situație, Dinamo a cîștigat 
prima parte a intilnirii Ia un scor 
care nu mai necesită comentarii : 
15—3. în următorul set sc părea 
că Aurel Drăgan a găsit, prin in
troducerea lui Macavei și Duduciuc, 
formula cea potrivită, deoarece jo

cul avea să continue sub semnul 
echilibrului consemnat și de tabela 
de marcaj : 2—2, 3—3, 4—4, 5—5... 
Sextetul stelist a evoluat cu mai 
.mult curaj, creind ^dificultăți cam
pionilor pornind chiar de la repu
nerile mingii in joc. Dar, de la 
jumătatea setului (8—7 pentru Di
namo), „albaștrii" comit o serie de 
greșeli — și la serviciu, și in 
atac — care fac ca diferența să 
crească la 6 puncte. Steaua avea să 
revină amenințător (10—13, 12—14), 
insă dinamoviștii știu să joace fi- 
nalurile și i-au stopat la timp as
censiunea. Foarte spectaculos și an
trenant a fost setul al treilea, în 
care Steaua, jucînd mai variat și 
cu mai multă convingere, a izbutit 
să depășească deseori blocajul 
înalt și pertinent al adversarilor. 
Astfel că, după citeva alternări de 
scor care indicau un echilibru pro
nunțat (2—1, 
lui Drăgan 
14—8, lăsînd 
duce scorul
perioadă, serviciile steliste au fost 
foarte bine dirijate, impiedicind pe 
dinamoviști să realizeze, prin exce- 
celentul său coordonator, Oros, o- 
bișnuitele combinații. Din păcate, 
Steaua n-a reușit să valorifice nici 
una din numeroasele șanse de a 
obține punctul victoriei, Dinamo 
lansîndu-se într-o pasionantă cursă 
sub „sabia lui Damocles", la ca
pătul căreia avea să cîștige setul 
și să-și dovedească astfel disponi-

Floreasca ® Partide viu dis

putate la Brăila, Craiova și

® Public numeros in sala

Cheran,
II, Vigu,

Dumitru,

Gabriel Udișteanu 
mingea expediată

(Dinamo) retrage abil miinile de la blocaj, lăsînd 
de Pop (Steaua) să iasă in afara terenului de joc 

Foto : S. BAKCSY

tăria, psihică înbilitățile fizice și 
momente grele. Steaua are meri
tul de a fi contribuit la un joc 
frumos. Și, dacă ar fi avut un co
ordonator la fel de iscusit ca di
namovistul Oros, poate că ar fi 
emis pretenții la un rezultat fa
vorabil.

Arbitrii Ion Covaci din Bucu
rești și Dan Dobrescu din Ploiești 
au condus foarte bine formațiile : 
DINAMO — Oros, Dumănoiu, 
Schreiber, Enescu, Tutovan (Mari
nescu), Udișteanu (Băroiu) ; STEA
UA : Bădiță, Chifu, Manele, Pop, 
Țerbea, Ionescu (Macavei, Dudu- 
ciuc, Iuhasz).

Aurelian BREBEANU

CELELALTE PARTIDE 
MASCULINE

Plenara C.J.E.F.S
Covasna

Grigore,
Sameș,

Bolonî,

BORDEAUX, 30 (prin telefon), 
în cursul dimineții de ieri, lotul 
național de fotbal a plecat la 
Bordeaux, via Paris. Au făcut 
deplasarea următorii jucători:

Portari: Iordache, Cristian.
Fundași: 

Sătmăreanu 
Anghelini.

Mijlocași:
Mulțescu, Bălăci.

înaintași : Troi, D. Georgescu, 
Zamfir, Radu II, Dănilă, Marcu.

Imediat după sosirea la Paris, 
„tricolorii" s-au' îmbarcat într-un 
autocar care, urmînd „centura" 
Parisului, s-a oprit în fața sta
dionului Parc des Princes, pen
tru a intra direct 
fotbalului francez, 
cestei după amieze 
fotbaliștii români 
partida Paris 
— Nîmes din cadrul 
tului primei Ligi franceze, care 
s-a încheiat cu scorul de 0—0.

După terminarea meciului, la 
ora 17,30 fotbaliștii români 
și-au continuat drumul spre 
Bordeaux, poposind la motelul 
„Ricard", care se află pe ruta 
Angouleme — Bordeaux.

în ciuda programului non
stop, fotbaliștii români au în-

în 
In 
de 
au 

Saint

atmosfera 
cursul a- 
duminică, 

urmărit 
Germaîn 

campiona-

vins oboseala. Dudu Georgescu 
ne-a făcut o primă declarație, 
încercînd să „provoace" compar
timentul apărării: „în ultima 
vreme, noi, înaintașii, am fost 
obligați să înscriem cam trei 
goluri de meci, pentru ca rezul
tatul final al partidelor să fie 
echilibrat. Cred că a venit mo
mentul ca apărarea noastră să 
fie mai puțin largă, astfel incit 
înaintașii să joace mai degajat, 
incercind să construiască frumos 
și variat, fără să fie obsedați 
mereu de golul sau golurile pri
mite".

La ora cînd telefonăm, Ște
fan Covaci, Constantin Cernăia- 
nu (antrenorul secund) și dr. D. 
Tomescu finisează programul de 
lucru care urmează să fie res
pectat riguros, deoarece — pe 
lîngă cele trei jocuri — zilele 
turneului din Franța sînt con
cepute și ca zile de pregătiri.

Deocamdată atît despre aceas
tă duminică comprimată, în care 
fotbaliștii tricolori au recunos
cut, în cadrul jocului de pe 
Parc des Princes, trăsăturile ca
racteristice ale fotbalului fran
cez : viteza și fantezia.

loan CHIRILA

in campionatele municipale de atletism

BEDROS BEDROSIAN -16,49 m LA TRIPLUSALT
Veronica Buia — î,52 s la 00 in (record)

2—3, 5—4, 5—7), elevii 
s-au detașat : 11—7,
impresia că vor re
ia seturi. în această

0 ACTIVITATE MAI FRUCTUOASA!

• CONSTRUCTORUL BRĂILA— 
VIITORUL BACĂU (3—2). Jocul 
nu s-a ridicat la un nivel tehnic 
deosebit, dar a, plăcut prin dîrzenia 
disputei. De' reținut că in seturile 
cîștigate de oaspeți, localnicii au 
condus cu 10—7. 11—8 (II) și 10—4 
(III). Au arbitrat V. Dumitru și 
Gr. Nedelcu, ambii din București 
(N. Costin, coresp.) • C.S.U. GA
LAȚI — UNIVERSITATEA CRA
IOVA (1—3). Lipsiți de un coordo
nator de joc, gălățenii sînt o pra
dă ușoară pentru orice echipă, iar 
șansele lor de a supraviețui în di
vizie s-au diminuat. Apreciabilă, 
mobilizarea oaspeților, din rindul 
cărora s-au detașat Braun, Stoian 
și Romanescu. Arbitri : V. Arhire 
și Gh. Ferariu din Brașov (T. Si- 
riopol, coresp.) • RAPID — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (3—0). Stu
denții au cedat neașteptat de ușor 
în fața unei echipe care a evoluat 
modest, dar animată de dorința 
victoriei. în primele două seturi 
Politehnica a avut, la început, a- 
vans de 5 puncte, însă a fost de 
fiecare dată ajunsă și depășită, ca 
urmare a blocajelor defectuoase, a 
atacurilor stereotipe și a greșelilor 
la serviciu. S-au remarcat Dumi
trescu, Cătălin și Boceau (R), Gir- 
leanu (P). Arbitraj corect : A. Di- 
nlcu și M. Nicolau, ambii din 
București (S. NORAN) • C.S.M. 
DELTA TULCEA — TRACTORUL 
BRAȘOV (3—1). Joc frumos, victo
rie prețioasă a localnicilor. Oas
peții au evoluat foarte bine în fi
nalul primului set, în care au fost 
conduși cu 13—9. S-a remarcat în
treaga echipă tulceană, îndeosebi 
Stamate, Staicu și Iancu, iar de 
la oaspeți Stereo și Pustiu. Ar
bitri : C. Armășescu din București 
și S. Popescu din Constanța (Gh.

(Continuare în pag. a 2-a)

Concurenți mulți la prima în
trecere importantă a sezonului de 
sală, desfășurată sîmbătă și du
minică în sala „23 August", cam
pionatele municipale de atletism 
pentru seniori și juniori mari, 
concurenți mulți din Capitală dar 
și din Ploiești, Constanța. Brașov, 
Pitești și Tîrgoviște. Sezonul e 
scurt, concursuri sînt puține, ha
remurile pentru campionatele na
ționale sau europene trebuie în
deplinite...

Cele două zile de concurs au 
avut, fiecare, vedeta lor. Sîmbătă 
Bedros Bedrosian a realizat 16,49 
m la triplusalt, cea mai bună per
formanță a reuniunii, iar duminică 
dimineața Veronica Buia a înre
gistrat... cele mai valoroase rezul
tate : 7,2 (7,52 cu cronometraj elec
tric), la 60 m, ambele cifre repre- 
zentînd noi recorduri de sală ale 
distanței.

Bedrosian a confirmat ascensiu
nea valorică dovedită în toamnă, 
cînd în ultima etapă a „Cupei 
României" sărise 16,69 m. în for
mă foarte bună. dinamovistul a 
realizat sîmbătă cel mai bun re
zultat obținut în acest început 
de sezon într-o sală din Europa 
(dintre săritorii europeni doar Sa- 
neev a sărit pînă acum mai mult, 
dar în S.U.A.). El a început con
cursul cu un 16,14 m care anunța 
o evoluție superioară. A urmat o 
săritură depășită, apoi o încercare 

'de 16,17 m și alta de 16,13 m. A 
cincea săritură, penultima, a fost 
cea bună : 16,49 m. Progresul lui 
Bedrosian — credem că el este 
capabil chiar în acest indoor de 
rezultate în jur de 16,70 — 16,80 m 
— ne face să așteptăm cu mult 
interes confruntarea la „naționale" 
(peste două săptămîni) cu Carol 
Corbu, care nu a concurat acum. 
Simbătă, al doilea s-a clasat A- 
drian Ghioroaie (Steaua) cu 
15,74 m.

Recordul Veronicăi Buia (Ra
pid) readuce în discuție problema 
cronometrajului. în seriile probei 
de 60 m ea a fost cronometrată 
manual cu 7,2 s, îmbunătățind cu 
o zecime de secundă recordul na
țional. La acest concurs a func

ționat însă și o instalație de cro
nometraj electric — a clubului 
Steaua — care înregistra doar tim-

B. Bedrosian, in săritura care i-a 
adus satisfacția celei mai bune 
performanțe a reuniunii de sim

bătă
pul primului sosit. Cronometrul 
electric a arătat pentru Buia 7,52 
(vechiul record 7,56) și acest timp 
— real — pune sub semnul între

bării performanța cu care ea a 
fost creditată manual, diferența 
acceptată fiind de 0,24 s. Așadar, 
7,52 electric = 7,3 „curat" manual, 
rezultat cu care atleta de la Rapid 
a fost creditată ulterior în finală 
(7,54 electric).

Cronometrajul electric aduce la 
adevărata dimensiune performan
tele sprinterilor noștri. Sîmbătă, 
Claudiu Sușelescu și Toma Pe
trescu nu au putut alerga mai 
bine de 6,85. (învingător a fost 
declarat Sușelescu, dar urmărind 
sosirea „pe linie" și revăzînd apoi 
filmul cursei înclinăm să afir
măm că a fost vorba de o egali
tate). Este nevoie însă de o insta
lație autentică, care să înregistre
ze toți concurenții pentru a nu 
ajunge în situația ca timpii în
vinșilor (înregistrați manual) să 
fie mai buni ca cej — electrici — 
ai învingătorilor...

Ne-au mai plăcut probele de să
ritură în lungime, cîștigate de 
Doina Spînu-Anton cu 6,28 m (și 
alte trei sărituri peste 6,20 m) 
înaintea Alinei Gheorghiu, 6,14 m, 
— campioană este însă Alina, în- 
trucît Spînu este din Pitești, iar 
campionatele nu sînt „open" — 
și Dumitru Iordache (Rapid) cu 
7,67 m. înaintea tînărului Virgil 
Costache (Dinamo) 7,50 m.

Alte rezultate : masculin ; 60
mg : Erwin Sebestien (Steaua) 
8,10 ; prăjină : Cristian Ivan (Di
namo) 4,60 m, înălțime : Măricel 
Onciu (Steaua) 2,08 m, greutate : 
Gheorghe Crăciunescu (Steaua) 
17,20 m ; feminin : 60 mg : Elena 
Mirza (Dinamo) 8,77. înălțime : 
Niculina Ilie-Vasile (Dinamo) 1,71 
m, greutate: Florența Tăcu 
(Steaua) 13,66 m.

Vladimir MORARU

în turneele de Ia Orensc, 
Delirad $1 Novi sad

ȘAHIȘTII ROMÂNI 
PE LOCURILE

în noua și impunătoarea Casă 
de cultură a sindicatelor din Sf. 
Gheorghe s-a desfășurat, simbătă, 
plenara C.J.E.F.S. Covasna. La lu
crări au participat tovarășii : Fer
dinand Nagy, prim-Secretar al Co
mitetului județean Covasna al 
P.C.R., general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S.

Materialele prezentate, ca și dez
baterile care au avut loc, au în
fățișat un edificator tablou al rea
lizărilor obținute in ultima vreme 
în domeniul sportului, ca urmare 
a aplicării în viață a Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973, precum și a altor do
cumente de partid. A fost sublinia
tă, astfel, responsabilitatea crescu
tă cu care cadrele din mișcarea 
sportivă județeană au muncit pen
tru atragerea unor mase cît mai 
mari de tineri, de oameni ai mun
cii — din mediul urban ca și din 
mediul rural — la practicarea 
sportului. Au fost organizate, în 
anul 1976, un număr de 69 de ac
țiuni sportive de masă cu finale 
județene, 19 acțiuni cu finale pe 
județ pentru tinerii din mediul 
rural. De un frumos succes s-au 
bucurat acțiunile, devenite tradițio
nale. cum au fost „Nedeia mocă
nească", „Crosul fetelor covăsne- 
ne“, Concursul sătesc de lupte 
greco-romane de la Cernat, Cupa 
celor cinci orașe ș.a.

în domeniul sportului de per
formanță au fost obținute, de ase
menea, o seamă de succese, cum 
ar fi merituoasa afirmare a echi
pei de hochei pe gheață „Unirea" 
Sf. Gheorghe, a echipei de hand
bal băieți de la C.S.O., a echipei 
feminine de baschet „Carpați". Cît 
despre atletism, in anul care a 
trecut, au fost stabilite 124 de noi 
recorduri județene, iar sportivii 
din Tirgu Secuiesc — important 
centru de atletism — dețin 15 re

corduri naționale (antrenor, Kalit 
Atila). A fost depusă o muncă pli
nă de responsabilitate în depista
rea de noi talente pentru sportul 
de performanță, fiind testați în 
acest scop peste 15 000 de elevi. O 
preocupare deosebită se manifestă 
din partea C.J.E.F.S., a Inspecto
ratului școlar județean și a celor
lalți factori, pentru afirmarea ra
murilor sportive nominalizate : 
atletism, hochei, lupte și handbal.

Și in domeniul dezvoltării con
tinue a bazei materiale au fost 
evidențiate initiative și rezultate 
bune, cum sînt : amenajările de la 
stadionul din Baraolt, realizarea 
bazinului de înot la liceul din 
Covasna, amenajarea pîrtiei de 
schi, a terenului de hochei și a 
trambulinei de la Comandau.

La plenară au fost analizate, 
însă, cu temeinicie și înaltă res
ponsabilitate, o seamă de deficien
țe și lipsuri care mai există in 
sportul covăsnean. Acestea s-au 
manifestat în sportul școlar, în or
ganizarea unor competiții sportive 
de masă, ca și în folosirea judi
cioasă și eficientă a bazei mate
riale existente ; a existat o insu
ficientă preocupare pentru amena
jarea unor baze sportive simple, 
care să ofere maselor largi de iu
bitori ai sportului condițiile prac
ticării acestuia in mod permanent 
și organizat. Participants la dez
bateri au arătat că mai există încă 
școli unde lecțiile de educație fi
zică sînt privite cu superficialitate 
(la liceul din întorsura Buzăului, 
de pildă, prezența este, uneori, 
de sub 50%). în județ există peste 
100 de cadre didactice de speciali
tate, dar multe dintre acestea nu-și 
aduc contribuția cuvenită la orga
nizarea activității sportive, dincolo 
de orele de clasă. în mediul rural, 
unele asociații sportive sînt insu
ficient ajutate să-și extindă aria

activității, ceea ce face ca, în a- 
cestea, singura disciplină practica
tă să fie fotbalul. O insuficientă 
preocupare s-a manifestat pentru 
extinderea gimnasticii — de în
viorare. în pauze, la locul de mun
că — formă importantă și accesi
bilă a educației fizice.

Cît privește sportul de perfor
manță, la unele formații s-a înre
gistrat o nejustificată scădere de 
formă — handbal fete, lupte libe
re, fotbal ș.a. — iar faptul că 
județul Covasna nu a dat nici un 
sportiv pentru J.O. de la Montreal 
a fost amintit de mai multe ori — 
in mod critic, dar mai ales auto
critic.

Planul de măsuri adoptat, cu
prinde direcțiile, conținutul șl' sar
cinile concrete care stau în fața 
factorilor cu atribuții în acest do
meniu pentru ridicarea întregii 
activități sportive județene la ni
velul cerințelor.

Luînd cuvîntul, tovarășul gene
ral-locotenent Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., a arătat, prin
tre altele : Rezultatele bune obți
nute obligă la o muncă și mai 
plină de răspundere, în județul 
Covasna existind încă multe po
sibilități nefolosite, condiții ne
fructificate îndeajuns, pentru ridi
carea calității educației fizice și 
sportului la cote tot mai înalte. 
Programul aprobat de partid cere 
din partea tuturor celor ce activea
ză în acest domeniu, mai multă 
responsabilitate și dăruire, elan ti
neresc, în angrenarea maselor largi 
la practicarea sportului. Este ne
cesar să se acorde o atenție deo
sebită educației fizice a preșcola-

Viorel TONCEANU

u., (Continuare în pag. a 2-a)

A început turul II al Diviziei A la handbal masculin

PARTIDE DE NIVEL TEHNIC MODEST
In turneul de sală de la pitești

PITEȘTI, 30 (prin telefon). 
Sîmbătă a început în Sala spor
turilor din localitate turul II al 
campionatului masculin de 
handbal, Divizia A. Meciurile 
rundelor de sîmbătă și duminică 
— disputate în organizarea 
foarte bună a organelor sportive 
locale — au avut un nivel teh
nic modest. Predomină duritățile 
și o oarecare tendință de con
servare a forțelor, știut fiind că 
pe handbaliști îi așteaptă un 
veritabil maraton de întreceri 
de sală.

DINAMO BRAȘOV — C.S.U. 
GALAȚI 21—18. încă din prima 
repriză, handbaliștii brașoveni 
au reușit să se impună cu auto
ritate, datorită tacticii foarte 
bune în defensivă adoptată de 
antrenorul Ion Donca. El a dis
pus supravegherea „om la om" 
a interului gălățean Vasilache, 
efectuînd în fiecare moment de 
apărare schimbarea lui Schmidt 
cu Nedici. în atac, dinamoviș
tii brașoveni au avut, ca de obi
cei, în Messmer și Nicolescu 
doi jucători penetranți. Gălățe
nii au luptat mult, și-au apărat 
șansele cu o dîrzenie exemplară.

S
Dinamo Brașov
C.S.M. Borzești
Dinamo București 
Steaua
H. C. Minaur B. Mare 
Gloria Arad

REZULTATE TEHNICE

Sîmbătă (etapa a XlV-a) :
- C.S.U. Galați
- Politehnica Timișoara
- „U" București
- Relonul Săvinești 

e - Știința Bacău
- „U“ Cluj-Napoca

21- 18 (16- 9)
15-19 ( 8-13)
25-15 (13- 8)
25-17 (15-10)
22- 26 (10-12)
18-20 (10—10)

Duminică (etapa a XV-a)
H. C. Minaur B. Mare - C.S.M. Borzești
„U" București 
Dinamo Brașov 
Dinamo București 
Steaua
Relonul Săvinești

- C.S.U. Galați
- „U" Cluj-Napoca
- Știința Bacău
- Politehnica Timișoara
- Gloria Arad

29-23 (15-12)
15-13 { 6- 7)
22-20 (13- 9)
26-19 (13- 9)
24-11 (12- 4)
21-23 (11-14)

dar au trebuit să se recunoască 
învinși de o echipă care le este 
net superioară. Au marcat: 
Messmer 7, Nicolescu 4, Mintiei 
3, Bota 3, Chicomban 2, Nedici 
1 și Schmidt 1 pentru Dinamo 
Brașov, respectiv, Văduva 9, 
Hornea 4, Vasilache 3, Ion An
drei 2. Au arbitrat: D. Gherghi- 
șan și T. Dăian (Iași).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— C.S.M. BORZEȘTI 19—15. 
Primele 20 de minute ale întîl-.

nirii au evidențiat un accentuat 
echilibru de forțe, scorul men- 
ținîndu-se strîns. Din min. 21 
(7—7) și pînă în min. 29 (12— 
7), studenții timișoreni și-au 
concentrat atenția atît în apă
rare, cît și în atac, detașîndu-se 
Ia o diferență care avea să le 
asigure, pînă la urmă, victoria. 
Au marcat : Folker 7, Cristian 
5, Diliță 3, Oprescu 2, Tîmpu 1

(Continuare în pag. a 2-a)

FRUNTAȘE
Cu o rundă înaintea încheierii 

turneului de șah de la Orense 
(Spania), în fruntea clasamentu
lui se află marii maeștrii Florin 
Gheorghiu (România), Walter 
Browne (S.U.A.) și Raymond 
Keene (Anglia) — cu cîte 6V2 P. 
urmați de Oreste Rodriguez (Pe
ru) — 6 p (1), Roman Hernan
dez (Cuba) și Arturo Pomar 
(Spania) — cîte 5*/2 p, Jonathan 
Tisdăll (S.U.A.) — 5 p etc. în 
penultima rundă, Florin Gheor
ghiu a remizat cu Pomar, rezul
tat consemnat și în partidele 
Browne — Tisdall. Piastesky — 
Keene și Hernandez — Durao. 
Castro l-a învins pe Bello. Par
tidele disputate în runda a 9-a 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Tisdall — Bello 1—0 ; 
Castro — Hernandez 1—0 ; Pia- 
setsky (Canada) — Florin Gheor
ghiu 1—0 ; Browne — Rodriguez 
și Durao — Pomar remiză. în 
partida întreruptă în runda an
terioară, Florin Gheorghiu a re
mizat cu Sanz.

★
După disputarea a 11 runde, în 

turneul feminin de la Belgrad 
continuă să conducă maestra ro
mâncă Margareta Mureșan, cu 
®V2 P (2), urmată de Porubski 
(Ungaria) și Petrovici (Iugosla
via) — cîte 6l/5 puncte, Dekici 
(Iugoslavia) — 5’/2 p (1) etc. în 
runda a 11-a, Margareta Mure-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Sîmbătă și duminică s-a dis
putat prima etapă a ediției 1977 
a campionatului republican pe 
echipe la lupte greco-romane în 
orașele Arad (seria I), Pitești 
(seria a Il-a), Constanța (seria a 
IlI-a) și Iași (seria a IV-a). Pe 
primele locuri s-au clasat for
mațiile favorite, Dinamo Bucu
rești (cîștigătoare la 7 categorii), 
Steaua, C.F.R. Timișoara și Fa
rul Constanța. Iată relatările co
respondenților noștri :

două zile de 
în care au 

echipei

ARAD — Reuniunile din sala 
C.S.O. au fost interesante și e- 
chilibrate, disputa pentru întîie- 
tate s-a dat între echipele C.F.R. 
Timișoara și C.S. Arad. Noua 
promovată în Divizia A, Simared 
Baia Mare, a evoluat mai slab, 
clasîndu-se pe ultimul loc. Din
tre tineri s-au remarcat, în mod 
deosebit: D. Grecu — categ. 
kg (Arad), A. Teodorescu — 
kg (Lugoj) și Gh. Poenaru — 
kg (Timișoara). Clasamentul: 
C.F.R. Timișoara 42 p, 2. C. 
Arad 40 p, 3. Crișul Oradea 37 
4. A.S.A. Cluj-Napoca 34 p, 
Vulturii Textila Lugoj 30 p, 
Simared Baia Mare 27 p. Cîști- 
gători pe categorii de greutate : 
48 kg — FI. Gheghe (Timiș.), 52 
kg — A. Teodorescu (Lugoj), 57 
kg — V. Gui (A.S.A.), 62 kg — 
Al. Szabo (Oradea), 68 kg — I. 
Moldovanl (Oradea), 74 kg — I. 
Szoboszlai (Oradea), 82 kg — L. 
Ciuntu (Arad), 90 kg — I. Cio- 
banu (Timiș.), 100 kg — I. Ben
der (Lugoj) și +100 kg — R. Co- 
dreanu (Arad). (I. IOANA — 
coresp.).

68
52
82
1.
S.
P,
5.
6.

sporturilor în cele 
întreceri meciurile 
dominat componenții 
campioane, Dinamo București, 
net superiori la majoritatea ca
tegoriilor. O mare surpriză a 
produs I. Ungureanu, din echipa 
nou promovată, C.S.U. Pitești, 
care l-a învins pe cunoscutul 
luptător dinamovist, I. Hornicea- 
nu în limitele categoriei de 57 
kg. Clasament : 1. Dinamo Buc. 
52 p, 2. Rapid Buc. 37 p, 3. Alu
miniu Slatina 37 p, 4. Steagul 
roșu Brașov 35 p, 5. C.S.U. Pi
tești 29 p, 6. C.S.M. Reșița 20 p. 
La individual, pe primele locuri 
s-au clasat (în ordinea categorii
lor) : C. “ ' ■ ■ — ■
Toader 
(Pitești), 
I. Păun, 
Gh. Panait, I. Savin și V. Dolip- 
schi (toți de la Dinamo). (I. FE- 
ȚEANU-coresp.).

de la categ. 62 kg, în care ju
niorul constănțean Șt. Negrișan 
l-a învins clar la puncte pe I. 
Tecuceanu (Dunărea Galați). (P. 
ENACHE-coresp.).

PITEȘTI — Aproape 500 de
Spectatori au urmărit în Sala

Scuturici (Dinamo), Gh. 
(Brașov), I. Ungureanu 
D. Iacoboaie (Rapid), 

Gh. Ciobotaru, Z. Felea,

IAȘI — Sportivii de la Steaua 
au dominat întrecerile, ei clasîn- 
du-se pe primul loc la cinci ca
tegorii. în clasamentul seriei pe 
primele locuri s-au situat: Steaua 
48 p, Nicolina Iași 41 p și C.S. 
Botoșani 34 p. Primele locuri la 
cele 10 categorii au revenit ur
mătorilor : Gh. Berceanu. C. A- 
lexandru (ambii de la Steaua), 
M. Dumitru (A.S.A. Bacău), I. 
Baciu (Steaua), M. Luță, Șt. Ru- 
su (ambii de la IPROFIL Rădă
uți), V. Prențu (Steaua), L. Eizic 
(IPROFIL), Gh. Moldoveanu (Ni
colina Iași) și Z. Silac (Steaua). 
(T. TINCA — coresp.).

un
CONSTANȚA — în sala din 

Parcul pionierilor au evoluat e- 
chipele din seria a IlI-a, unde 
cea mai bună comportare a avu- 
t-o Farul Constanța — clasată 
pe primul Ioc cu 43 p. Pe urmă
toarele poziții s-au situat : Lupte 
club Dacia Pitești 39 p, Metalul 
Buc. 37 p, Progresul București 
36 p, Delta Tulcea 28 p și Du
nărea Galați 27 p. La individual 
au cîștigat (în ordinea categorii
lor) : Al. Șerban (Tulcea), N. 
Zamfir, M. Boțilă, I. Dulică (toți 
de la Dacia Pitești), V. Gherghi
na, E. Hupcă (ambii de la Meta
lul Buc.), V. Smac (Progresul 
Buc.), L Draica (Constanța), V. 
Andrei (Progresul Buc.) și A. 
Savlovschi (Galați).

Cel mai frumos meci a fost cel

LA BRAȘOV a avut loc 
turneu internațional de juniori 
la libere, Ia care au participat 
sportivi din echipele brașovene 
Steagul roșu, Dinamo, Șc. sp. 
Brașovia precum și Selecționata 
Poznan (Polonia). Oaspeții au 
cîștigat patru locuri I, restul re
venind următorilor : S. Velicu 
(cat. 48 kg), D. Cobzaru (74), L. 
Moldovan (100) — Steagul roșu, 
N. Ivașcu (52), Al. Niculi (57) — 
Dinamo și Mardare (90 kg) — 
Brașovia. (C. GRUIA-coresp.).

Continuînd acțiunea de instru
ire a cadrelor sale de bază, a 
tehnicienilor care-și desfășoară 
activitatea la cluburi și asociații, 
federația de specialitate organi
zează, de mîine și pînă dumini
că, cursul de perfecționare a 
antrenorilor de gimnastică, care 
urmează a se desfășura în Capi
tală, la Centrul de pregătire o- 
limpică de la „23 August". Ca 
și în cazul cursului pentru teh
nicienii care activează în gim
nastica feminină, este vorba de 
o acțiune menită a oferi partici- 
panților ultimele noutăți, experi
ențele cele mai interesante în 
munca de instruire sportivă, ori
entările și tendințele de dezvol
tare viitoare a gimnasticii mon
diale.

Au fost invitați și vor parti
cipa la cursul de perfecționare 
de la Centrul „23 August" peste 
50 de antrenori din Capitală și 
din țară, atît de la marile clu
buri, care dau în mod constant 
gimnaști loturilor reprezentative, 
cît și de la cluburi sau asociații 
mai mici, unde există mari am
biții pentru obținerea unor re
zultate valoroase. Vor lua loc 
în bănci tehnicieni de la Dina
mo, Steaua, I.E.F.S., Șc. sp. nr. 2, 
Liceul nr. 1, Clubul sportiv șco
lar (toate din Capitală) ca și din 
Timișoara, Lugoj, Tg. Mureș, 
Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu, Ora
dea, Craiova, Buzău, Bistrița, 
Dej, Suceava, Reșița, Constanța.

Fără îndoială, pe primul plan 
în tematica cursului se vor afla 
expunerile privind noile exerci
ții impuse, cele cu care se va 
concura la viitoarele campionate 
mondiale din 1978' și la J.O. din 
1980. De asemenea, se vor pre
lucra unele elemente de mare 
dificultate pentru exercițiile li
ber alese, se vor prezenta meto
de de lucru cu copiii în secții, 
se va prelucra programa de cla
sificare care a intrat în vigoare 
la începutul acestui an, precum 
și regulamentele activității com- 
petiționale pe 1977.

Specialiști reputați în munca 
practică, tehnicieni ai federației, 
antrenori ai lotului, membri ai 
biroului federal — amintim în
tre aceștia pe secretarul general 
al F.R.G., Nicolae Vieru, pe Ghe- 
orghe Condovici, Mircea Bădu- 
lescu. Costache Gheorghiu, Silviu 
Magda. Robert Podlaha, — vor 
prezenta expuneri în fața antre
norilor cursanți. De asemenea, 
au fost solicitați să prezinte re
ferate dr. Carmen Dumitru, Cor- 
neliu Florescu și Alexandru Mo- 
goș pe probleme medicale, ins
truire sportivă, respectiv educa
ție.

Bineînțeles, cursul de perfec
ționare are și un pronunțat ca
racter practic, numeroși gimnaști 
fiind solicitați pentru exemplifi
carea unora dintre expunerile 
prezentate. (C.M.).

Mircea Ortelecan, cel mai bun rugbyst din Valea Jiului, in acțiune in 
timpul meciului cu XV-le Franței, din C.E.

Echipele de rugbu se pregătesc în vederea noului scion

A. V

ȘTIINȚA IȘI AFIRMA ASPIRAȚIILE:
UN LOC PE PODIUM

„Cupa Caraimanul" la schi-fond jurul Institu- 
înjghebat un

CHIMPEX CONSTANȚA CONDUCE 
ÎN CAMPIONATUL DE HALTERE

PE ECHIPE LA JUNIORI
CONSTANȚA, 

fon). Timp de 3 
șurat în localitate prima etapă a 
campionatelor naționale de hal
tere pe echipe, pentru juniori, 
întrecerile desfășurate pe crite
rii valorice (divizia A și B Ia 
junori mari și mici) au reunit 
19 echipe din țară și au oferit 
dispute echilibrate. Organizarea 

competiții, 
mare de 

200 de hal- 
bucurat de

30 (prin tele- 
zile s-a desfă-

excelentă a acestei 
cu un număr foarte 
participant! (aproape 
terofili juniori), s-a 
un frumos succes.

Cu acest prilej au 
tate două recorduri naționale la 
juniori mici de către Tiberiu 
Kiskalo (C.S.M. Cluj-Napoca) ia 
cat. 75 kg. smuls : 122.5 kg (v,r. 
117,5 kg) și Eugen Cîrstocea (Pe
trolul Ploiești) la cat. 82,5 kg — 
aruncat : 152,5 kg (v.r. 147,5 kg).

Dintre rezultatele mai bune 
menționăm pe cele obținute de 
G. Radu (Dunărea Galați) — 190 
kg la cat. 52 kg ; I. Bălaș (Șc. 
sp. Galați) 197,5 kg la cat. 56 kg; 
N. Țuțuianu (Chimpex Constan
ța) 267,5 kg la cat. 75 kg ; P. Du
mitru (Chimpex Constanța) 280

fost corec-

kg la cat. 82,5 kg ; Ion Vasile 
(Chimpex Constanța) 280 kg la 
cat. 100 kg (recent înființată).

Clasamentul primei categorii 
valorice (divizia A) s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a echi
pei Chimpex Constanța (antre
nor Lisias Ionescu) cu 77 p, ur
mată de campioana de anul tre
cut C.S.M. Cluj-Napoca cu 74 p, 
Gloria Bistrița 56 p. în conti
nuare s-au clasat Steaua Bucu
rești, Olimpia București, Șc. sp. 
Galați, Dunărea Giurgiu. C.S.M. 
Sibiu și Șc. sp. Constanța.

în divizia B, lupta pentru pri
mul Joc a fost extrem de strînsă. 
Pe primele locuri : 1. Viitorul 
București 53 p ; 2. Rapid Bucu
rești 52 p ; 3. Șc. sp. Reșița 50 p:
4. Steagul roșu Brașov 47 p;
5. Gloria Arad ; 6. Viitorul Cluj-
Napoca ; 7. Unirea Iași ; 8. 
Arad ; 9. C.S. Onești.

Returul campionatului 
chipe la juniori va avea
Bistrița, între 17 și 20 noiembrie, 
cînd se va decerna și titlul de 
campioană a țării.

FUNDATA, 30 (prin telefon). în 
actualul sezon, „Cupa Caraimanul", 
competiție internațională la care 
au luat parte juniori , și junioare 
din Bulgaria, U.R.S.S. și România, 
a fost primul test de evaluare 
reală a gradului de pregătire a 
reprezentanților țării noastre. A- 
firmăm aceasta bazîndu-ne pe va
loarea componenților echipelor 
U.R.S.S. și Bulgariei, formate din 
viitori participanți la campionate
le mondiale de juniori și junioare 
din acest an.

în această companie, juniorii 
români s-au prezentat bine, peste 
așteptări, mai ales echipa fetelor 
din care unele se află încă sub

AU DEMONSTRAT UN
virsta junioratului. La probele in
dividuale, după cum era de pre
văzut, au ciștigat reprezentanții 
U.R.S.S. Superioritatea lor s-a con
cretizat printr-un plus de tehnică 
(adaptată la configurația terenului) 
și o excelentă pregătire fizică 
care le-a permis o alergare con
stantă de-a lungul întregului tra
seu, indiferent de variațiile de 
nivel. Schiorii români Vladimir 
Todașcă, Ion Cimpoia, Moise Gir
bacea, Vasile Băjenaru, Elena 
Lagusis, Elena Urs și Mimi Oncioiu 
s-au străduit din răsputeri (și au 
reușit) să reducă din diferența de 
valoare. Situația a fost deosebit de 
evidentă mai ales în probele de

REAL PROGRES
ștafetă, in care — la fete — Româ
nia a ocupat locul II. după Bul
garia și Înaintea selecționatei so
vietice, departajarea fiind de ordi
nul secundelor. Lupta de o rară 
frumusețe, ne-a lăsat să constatăm 
progresul realizat de aceste schioa
re și perspectivele de a crește în 
următoarele competiții la care vor 
lua parte. Și băieții s-au prezen
tat bine, în special cei amintiți, 
dar la ștafetă o eroare de ceruire 
in primul schimb și — credem — 
alcătuirea defectuoasă a primei 
reprezentative ne-au împiedicat să 
înregistrăm un rezultat mai bun.

REZULTATE. 10 km juniori : 1. 
Danci (U.R.S.S.) 31:03 ; 2.

3.

Rapid

pe e- 
loc la

Cornel POPA — coresp.

în vederea C. E. de Dob din luna februarie

CONTINUA ÎNGHEȚAREA PISTEI DIN SINAIA
tn aceste zile, In frumoasa sta

țiune montană Sinaia continuă 
pregătirile în vederea campionate
lor europene de bob. După cum 
s-a mai anunțat. întrecerile pentru 
echipajele de două nersoane se 
vor desfășura în zilele de 19 și 
20 februarie, iar cele rezervate bo
burilor de 4 se vor disputa la 26 
și 27 februarie. Pină în prezent, la 
campionate ?i-au confirmat parti
ciparea sportivi din Austria, Bel
gia, Cehoslovacia, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Italia și Spania. Ca și echipa Ro
mâniei, care va participa la între
ceri cu cite trei echipaje și alte 
țări, ca, de pildă, Italia, R. D. Ger
mană, Elveția și R. F. Germania,

vor prezenta același număr de e- 
chipaje în ambele probe.

în prezent, specialiștii și tehni
cienii continuă să înghețe pîrtia de 
concurs, căre măsoară 1 300 m. Lu
crările de îngheț au loc acum la 
virajul 11. Organizatorii au anun
țat că toți concurenții vor fi găz- 
duiți în hotelul „Montana", iar o- 
ficialii și ziariștii vor fi cazați la 
noul hotel „Sinaia".

DINAMO NU A CEDAT NICI UN SET
ÎN DERBYUL CU STEAUA LA VOLEI

(Urmare din pag. 1) FEMININ

vnrovenci, coresp) • EXPLORĂRI 
B. MARE — PETROLUL PLOIEȘTI 
(3—0). Meci frumos realizat de băi- 
măreni în fața a peste _1 000 de 
spectatori.

• RAPID — MARATEX B. MA
RE (3—0). Meci de slabă factură 
tehnică, care a durat doar 50 de 
minute, debutînd în nota de do
minare a rapidistelor. La scorul de 
9—3 băimărencele au avut oRemarcați : Paraschi-

Deși bine grupat, blocajul studentelor timișorene nu_ se înalță suficient 
pentru a para acțiunea de atac a dinamovistei Gabriela Popa

Foto : S. BAKCSY

vescu, Viorel, Bâgăian, Enescu (E), 
Mihăescu și Ignat (P). Arbitri : M. 
Herța și L. Andrieș din Cluj-Na- 
poca (L. Chira, coresp.).

din tot me- 
apropie de

REZULTATE TEHNICE

pire" (singura notabilă 
ciul), reușind să se 
egalare, dar giuleștencele și-au re
venit și și-au adjudecat setul. A- 
poi gazdele s-au impus net S-au 
remarcat : Constanța Bălășoiu și 
Florica Fugigi (Rapid) și Marcela 
Pripiș (Maratex). Arbitraj bun : I. 
Niculescu — E. Costoiu din Bucu-

rești. (S. N.) • DINAMO — UNIV. 
TIMIȘOARA (3—0). Victorie obți
nută în 60 de. minute. Scorul o- 
glindește fidel raportul de forțe. 
Oaspetele au jucat crispat și au 
greșit adeseori elementar. S-au re- 
remarcat Irina Petculeț, Ma
riana Ionescu (Dinamo) și Maria 
Antonescu-Rusu (Univ.). Arbitri : 
M. Oancea — M. Șovăială din 
București. (N. Mateescu). • UNIV. 
CRAIOVA — I.E.F.S. BUCUREȘTI 
(3—2). Meci frumos, viu disputat, 
în fiecare set gazdele au început 
„in forță", hotărîte să-și adjudece 
victoria. Remarcate : Camelia Ur- 
sache, Maria Popa (de la învin
gătoare), respectiv Victoria Geor
gescu. Au condus : V. Stânei din 
Brașov și Gh. Ionescu din Bucu
rești. (Șt. Gurgui, coresp.). • 
C.S.U. — FARUL (3—1). Partidă 
de mare luptă, echilibrată, inte
resantă, cu evoluție palpitantă a 
scorului. Studentele au obținut o 
victorie meritată, făcind o mare 
risipă de energie. Remarcate: Flo
rentina Itu, Maria Obreja, Crina 
Georgescu (C.S.U.), Maria Enache 
și Renate Stelescu (Farul). Arbi
tri : Gh. Ferariu și V. Arhire din 
Brașov. (T. Siriopol-coresp.) • 
PENICILINA — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (3—0). Gazdele au jucat 
excelent, avind in Aurelia Ichim, 
Mariana Baga-Ivanov și K. Tca- 
cenco trei jucătoare în mare vervă. 
Au arbitrat : Z. Patru din Bucu
rești și I. Stoica din Bacău. (D. 
Diaconescu-coresp). • C.S.M. SI
BIU — ȘTIINȚA BACAU (3—0). 
Prima victorie a sibiencelor. Cu 
excepția setului doi, băcăuancele 
au dat o replică slabă. S-au remar
cat : Marinela Țurlea, Silvia Ruță 
(C.S.M.) și Mihaela Pricop (Știin- 

Arbitri : C. Păduraru și O.
(I. Ionescu-

ța). Arbitri : C. 
Drăgan din Timișoara, 
coresp.).

S.
Loskutov (U.R.S.S.) 31:39; 3 V.
Ankudinov JU.R.S.S.) 32:09 ; 4. VI. 
Todașcă
Băjenaru
Cimpoia 
junioare :
(U.R.S.S.)

(România) 
(România) 

(România)
1. Maia

32:20 ;
32:52 ;
32:59 ;

A. 
V.

5. V. 
I.6.

5 km 
Ahmetsina 

17:50 ; 2. Galina Rogo
zina (U.R.S.S.) 18:43 ; 3. Elena
Lagusis (România) 19:22 ; 4. Elena 
Urs (România) 19:55 ; 5. Liubov
Setinina (U.R.S.S.) 20:05 ; 6. Roze- 
na Kehaiova (Bulgaria) 20:C6 : 
ștafeta 3x10 km juniori: 1. 
U.R.S.S. lh 47:49; 2. România I 
(Băjenaru, Todașcă. Girbacea) 1 h 
53:25 ; 3. AS. Armata Brașov lh 
55:47 : 3 x 5 km junioare: 1. Bul
garia 1 h 05,04 ; 2. România I (Urs, 
Lagusis, Oncioiu) lh 05:13; 3.
U.R.S.S. lh 05:27.

Mihai BARĂ

La Petroșani, în 
tulul de Mine s-a 
puternic colectiv de rugby, alcă
tuit în “majoritate din studenți 
care frecventează două din fa
cultățile Institutului: utilaj teh
nologic și exploatări miniere. 
Putem chiar aprecia că în Valea 
Jiului ființează unul dintre cele 
mai puternice nuclee ale rugby- 
ului nostru. Desigur, s-ar cuveni 
să se muncească mai mult în a- 
dîncime, la nivelul juniorilor 
mai ales, pentru a se crea un 
fundament temeinic entuziasmu
lui care, fără îndoială, există în 
jurul jocului cu balonul oval.

23 dintre cei mai dotați rug- 
byști fac parte din lotul divizio
narei A ȘTIINȚA. Antrenorul 
Gheorghe Băltărețu, fost inter
național în deceniul trecut, a 
„strigat primul catalog" al nou
lui an la 7 ianuarie. S-a reluat 
pregătirea, pentru că, să nu ui
tăm, Știința nu a abandonat ide- 
ea urcării pe... podiumul campi
onatului! O năzuință cumva fan
tezistă ! Nicidecum. Pentru că, să 
nu uităm, în Valga Jiului ope
rează elemente de prim rang, 
cum ar fi internaționalii A Mir
cea Ortelecan — taloner și Enciu 
Stoica — înaintaș linia a treia, 
(dintre cei care s-au relevat atît 
de pregnant în recenta partidă 
cu XV-le Franței) dar și foști 
(poate și viitori) „tricolori": Flo
rin Constantin, Emil Neagu, Ma
rian Burghelea. Dan Talpă, Pe
tre Veștcmeanu, Constantin Bu-

dică, Nicolae Drondoie, Tudorin 
Tudose și toți ceilalți purtători ai 
tricourilor studenților rugbyști 
din Petroșani doresc să abordeze 
în forță ultima parte a campiona
tului. Iar victoriei asupra Faru
lui — campioana — (6—0), cele- 
ia din fața puternicului XV 
bucureștean Dinamo (9—4) li 
s-ar putea adăuga și altele, bu
năoară asupra principalei can
didate la titlu, Steaua, care are 
și ea de jucat pe terenul din 
Valea Jiului. Desigur, toate a- 
cestea sînt frumoase, dar (pentru 
că există și un dar) rezultatele 
pozitive de acasă ar trebui să 
fie însoțite de o comportare mult 
mai curajoasă „afară". Un 0—32 
(cu Steaua la București) nu este 
firesc în plamaresul unei forma
ții care aspiră la titlu. Subscrie 
la această părere și antrenorul 
Gh. Băltărețu, asigurîndu-ne că 
vorbește în numele tuturor celor 
23 de sportivi din lotul A. Un 
angajament ferm? S-ar părea că 
da !

După o perioadă de antrena
mente acasă, Știința se va de
plasa, în perioada de vacanță, la 
Izvorul Mureșului, unde va în- 
tilni alte citeva divizionare A 
(„U“ Timișoara și Sportul stu
dențesc) cu care speră să reali
zeze un util schimb de experien
ță, atît de necesar în, vederea a- 
bordării cu deplin succes a pri
mului meci oficial, cel cu Grivița 
Roșie, d’n 13 martie, de la Bucu
rești. (D. C.).

A început turul II al Diviziei A la handbal masculin

PARTIDE DE
(Urmare din pag. I)

și Bucățea 1 pentru Politehnica, 
respectiv, Berbecaru 5, Badea 4, 
Blaș 3, Ghioc 2 și Smerea 1. Au 
arbitrat: A. Gherbănescu și I. 
Grigoriu (Pitești).

DINAMO BUCUREȘTI — 
„U“ BUCUREȘTI 25—15. în po
fida efortui ilor lăudabile, depu
se de tînăra echipă studențească, 
dinamoviștii au realizat o vic
torie fără probleme. Au mar
cat : Tase 5, Grabovschi 5, Licu 
4, Cosma 4, Ștef 2, Durfiu 2, O- 
prea 1, Paizan 1 și Filipeseu 1 
pentru Dinamo, respectiv, Bo
can 7, Marcu 3, Marinescu 2,

PROGRAMUL DE AZI

De la ara 14 : Steaua — C.S.M. 
Borzești ; Știința Bacău — C.S.U. 
Galați j „U* București — „U"
Cluj-Napoca ; Gloria Arad — 
Poli Timișoara ; H. C. Minaur 
Bala Mare — Dinamo București ; 
Dinamo Brașov — Relonul Săvi- 
nești (meciuri ole etapei a XVI-a).

Szabo 1, Marin 1 și Cian 1. Au 
arbitrat: R. Antohi și I. Bos
chner (Brașov).

STEAUA — RELONUL SA VI-
NEȘTI 25—17. Cornel Oțelea

NIVEL TEHNIC MODEST

6,
3,

1 
D.
3, 
Și 

D.

rilor jucători Viorel Croitoru, 
Grișa Cheli și a portarului V 
Solomon. Handbaliștii din Să- 
vinești au acceptat postura de 
sparring-partener, fiind intere
sați să se menajeze în vederea 
partidei de duminică, cu Gloria 
Arad. Au marcat : Kicsid 
Stockl 5, Voina 5, Birtalan 
Croitoru 3, Neagu 2, Cheli 
pentru Steaua, respectiv, 
Samson 5, Zaharia 3, Dandu 
M. Samson 3, Grădișteanu 2 
Afloarei 1. Au arbitrat :
Purică și N. Danieleanu (Plo
iești).

ȘTIINȚA BACAU — H. C. 
MINAUR B. MARE 26—22. Cu 
tinărul internațional Ștefan 
Deacu în deosebită vervă de șut, 
excelent secundat de Iosif Bo
roș și Nicolae Voinea, băcăuanii 
au reușit să depășească echipa 
băimăreană într-o manieră cla
ră. Știința a condus de la cap 
la cap, confirmînd poziția bună 
pe care o ocupă în clasament. 
Eșecul băimărenilor trebuie pus 
și pe seama slabei eficacități a 
atacului, unde Mironiuc a fost 
departe de randamentul său o- 
bișnuit. Au marcat : Deacu 11, 
Boroș 6, Voinea 6, Eftene 2 și 
Gheorghevici 1 pentru Știința, 
respectiv, Palko 5, Mironiuc 5, 
Odae 3, Panțîru 3, Avramescu 
2. Răzor 1, Lupui 1, Mărieș și 
Ignfitescu 1. Au arbitrat : V. Si
dea și P. Cirligeanu (București).

cuplul craiovean VI. Cojocaru — 
I. Mihăilescu.

MASCULIN : Dinamo — Steaua 3—0 
(3, 10, 15), Constructorul Brăila — Viito
rul Bacău 3—2 (12, —12, —11, 10. 10). 
Explorări B Ma-re — Petrolul Ploiești 
3—0 (5, 8, 8), C.S.U. Galați — Univer
sitatea Craiova 1—3 (—7, 9, —13, —2). 
Delta Tulcea — Tractorul Brașov 3—1 
(—13, 9, 7, 10), Rapid — Politehnica Ti
mișoara 3—0 (9. 12, 10).

CLASAMENTELE DIVIZIEI
MASCULIN

FEMININ : C.S.U. Galați - Fa.rul 3-1 
(11. —12, 14, 14), C.S.M. Sibiu — Ști- 
Ința Bacâu 3—0 (6, 14, 10), Univ. Craio
va — I.E.F.S. 3—2 (—8, 6, —11. 8, 10), 
Penicilina lași — Ceahlăul P. Neamț 3—0 
(7, 3, 4), Rapid — Maratex B, Mare 3—0 
(9, 1, 3), Diinamo — Unlv. Timișoara 
3—0 (6, 7, 8).

1. Dinamo
2. Explorări
3. Steaua
4. Tractorul
5. Viitorul
6. Constructorul
7. Politehnica
8. Universitatea
9. Rapid

10. Delta
11. C.S.U. Găleți
12. Petrolul

13 13
14 12

9
7
7
7
7
5
5
4
2
1

13
13
13
13
13
14
13
13
13
13

39 : 3 28
40 : 13 2<5
31 : 17 22
24 : 21 20
27 : 25 20

27 20
31

22 : 32
23 : 27
17 : 30
15 : 35
10 : 37

o
2
4
6
6
6 27
6 23
9
8
9

11
12

20
19
18
17
15
14

1. Penicilina
2. Dinamo
3. Rapid
4. Univ. Craiova
5. I.E.F.S.
6. Farul
7. C.S.U. Galați
8. Univ. Timiț.
9. Știința

10. Maratex
11. Ceahlăul
12. C.S.M. Sibiu

obținut două puncte foarte pre
țioase în cursa lor pentru su
praviețuire pe prima scenă a 
handbalului nostru. Au marcat:
M. Constantin 9, Avram 7, Jurcă 
2, Oros 1 și Căldare 1 pentru 

,„U“ - *‘
Schragner 9, 
Burger 1 și 
I. Păunescu
(București).

Cluj-Napoca, respectiv,
Jenea 5, Kolleth 2, 

Ball 1. Au condus : 
și G. Dumitrescu

H. C. MINAUR 
C.S.M. BORZEȘTI 
.dușul rece" din 

băimărenii

B. MARE — 
29—23. După 
etapa prece- 
au abordatdentă,

acest meci cu multă seriozitate. 
Și au cîștigat. Mironiuc — în 
sfîrșit — 13 goluri. Au înscris : 
Mironiuc 13, Palko 5, Mărieș 5, 
Avramescu 2, Răzor 1, Panțîru 
1, Lupui 1 și Odae 1 — pentru 
Minaur, Badea 5, Blaș 5, Berbe- 
earu 4, — ‘
Arsene 2,
C.S.M. 
chi și

Bucioacă 3, Smerea 3, 
Lascăr 1 — pentru

Au condus bine R. Anto- 
I. Boschner (Brașov).

BUCUREȘTI — C.S.U.
Dominați în

„U“
GALAȚI 15—13.
prima parte a întîlnirii, studen
ții bucureșteni au revenit puter
nic după pauză. Au marcat: 
Baican 4, Cian 3, Bocan 2, Mar- 
cu 2, Szabo 1, Marin 1, Geanră- 
nu 1, Georgescu 1 — pentru Uni
versitatea, Văduva 7, Vasilache 
3, Hornea 2 și Jula 1 — pentru 
C.S.M. Bun arbitrajul prestat de

FEMININ

39 : 1 26
36 : 13 25
28 : 18 21
28 : 19 21

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
12
8
8
8
7
7
5
3
3
3
1

18 : 26
19 : 31
17 : 32
11 : 33
3 : 36

18
16
16
16
14

Lansat pe contraatac, dinamovistul 
versității București.

Mircea Ștef aruncă la poarta Uni- 
Foto : I. MIHĂICĂ

și-au supus elevii unui antrena
ment serios, cu adversari, avînd 
ca principal scop rodarea tine-

„U“ CLUJ-NAPOCA — GLO
RIA ARAD 20—18. Un meci dîrz 
disputat, în care studenții au

DINAMO BRAȘOV — „U“ CLUJ- 
NAFOCA 22—20. Au înscris : Ni- 
colescu 
comban 
Bucă 2 
7. Voik 
stantin 
Căldare
Au condus foarte bine P. Cîrligea- 
nu și V. Sidea (București).

6. Bota 4. Schmidt 3. Chi-
3, Messmer 2. Mintiei 2, 

— pentru Dinamo, Mircea 
5, Oros 2, Avram 2, Con- 
1, Zamfircscu 1, Rus 1, 
1 — pentru Universitatea.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BACAU 26—19. Exce
lent dirijați de antrenorul eme
rit Oprea Vlase, dinamoviștii au 
obținut o victorie comodă. Au în
scris : Tase 10, Cosma 4, Gra- 
bovschi 2, Paizan 3, Flangea 2, 
Andreescu 2, Matei 1, Filipeseu 
1, Ștef 1 și Lieu 1 — pentru Di
namo, M. Voinea 4, N. Voinea 4, 
Deacu 3, Boroș 3, Cornea 3, Mu- 
reșan 1 și Eftene 1 — pentru
Știința. Au arbitrat corect C. 
Ștefănescu și M. Pașec (Craiova).

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 24—11. La capătul 
unui meci în care campioana a 
evoluat la nivelul maxim al po
tențialului său, dominîndu-și net 
adversarul, Steaua a cucerit o 
victorie lejeră, tonică pentru e- 
voluția sa din partida retur din 
C.C.E. Au înscris : Kicsid 5, Dră- 
găniță 5, Stockl 4, Dan Petru 3, 
Birtalan 2, Voina 2, Neagu 2 
și Gațu 1 — pentru Steaua, Cris
tian 3, Oprescu 2, Manolache 2, 
Gunesch 1, Țîmpu 1, Feher 1 
și Foicker 1 — pentru Politeh
nica. Bun arbitrajul prestat de 
cuplul V. Erhan (Ploiești) și T. 
Ene (Buzău).

ijuj—m—wjuuu m 1--------------- -

PLENARA C.J.E.F.S
COVASNA

(Urmare din pag. I)

rilor, să se pună mai mult accent 
pe îmbunătățirea conținutului ore
lor de educație fizică in școli. In 
sportul de masă, să se dezvolte 
disciplinele eu tradiție, indrăgite 
de masele largi, pentru că numai 
așa se va putea asigura un succes 
deplin acțiunilor organizate. Ară- 
tind că în anul 1980 panoramicul 
sportiv covăsnean va avea, desi
gur, cu totul altă înfățișare, vor
bitorul a arătat că este de aștep
tat să se facă totul pentru ca și 
județul Covasna să poată avea 
sportivi care să ne reprezinte la 
J.O. de la Moscova, și chiar să 
ciștige medalii.

Tn încheiere, tovarășul Ferdinand 
Nagy, prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., a sub-

liniat — printre altele — că orga
nele și organizațiile de partid lo
cale, factorii cu atribuții în do
meniul sportului, au sarcina de a 
lua toate măsurile pentru ca și 
activitatea sportivă să se ridice la 
nivelul impetuoasei dezvoltări eco
nomice, al prefacerilor sociale și 
culturale pe care județul Covasna 
le-a cunoscut 
urmare a 
dului. Nu 
cu citeva 
străveche 
muncesc 
mâni, maghiar și de alte naționali
tăți, oferă condiții excelente pen
tru practicarea sportului, îndeosebi 
în aer liber. Este necesar să an
grenăm cît mai largi mase de 
tineri, de oameni ai muncii de la 
orașe și sate în activitatea spor
tivă organizată.

in ultimii ani, ca 
înțeleptei politici a par'.i- 
ne putem mulțumi doar 
rezultate bune. Această 

vatră strămoșească, unde 
și trăiesc, înfrățiți, ro-
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DIVIZIONARELE A

PREGĂTESC NOUL SEZON &

IA UWVHISITATEA CRAIOVA: a
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CINCI MINUTE CU...

DEȘII!ANUL PUȘCAȘ
DESPRE FRUMOASA

LUI VICTORIE
■

■ ■■■

MECIURI AMICALE

O zi
l în

Craiova

Joi, 27 ianuarie. < 
însorită în Brașovul 
.fotbaliștii Universității 
au poposit în căutarea... zăpezii, 
îi întîlnim, în plin antrenament, 
dimineața, la Stadionul Tinere
tului. Mustind de apă, dreptun
ghiul gazonului nu poate fi folo
sit. Pe pista din jurul terenului, 
Cămătaru conduce un pluton 
destul de compact. Peste puține 
secunde, masivul înaintaș cra- 
iovean încheie cursa, urmat, la 
scurtă distanță, de Negrilă, Ber- 
neanu, Purima, Cîrțu, Drîncea- 
nu, Vancea, Buică, Țicleanu și 
ceilalți componenți ai așa-zisei 
„grupe a tinerilor". Nu trece 
mult și după turnantă apare 
Deselnicu, talonat la cîțiva me
tri de Oblemenco. ambii prin- 
zînd pe potou, într-un ultim e- 
fort, vreo cinci-șase coechipieri. 
După o scurtă pauză, necesară 
revenirii la pulsul normal, toți 
cei 18 jucători ai Universității 
Craiova, prezenți aici; reiau 
turele ■— „bucăți" de 600 de me
tri — pînă la completarea se
riei rotunde, de „zece". Crono
metrai indică timpi excelenți 
pentru primii sosiți (sub 2 mi
nute) și mulțumitori pentru ul
timii, ținînd cont și de coefi
cientul de dificultate, de acele 
veste (prevăzute cu tuburi de 
orgă, umplute cu nisip) purtate, 
pe sub bluza de trening, de fie
care jucător. „Datele acestui an
trenament, prin care am testat 
rezistența generală a jucătorilor, 
demonstrează, o dată în plus, 
marile lor resurse, ușoara adap
tabilitate la efortul maxim. De 
unde și concluzia că ceea ce îl 
ține încă în loc pe fotbalistul 
nostru este o greșită mentalita
te, cu rădăcini implantate în
tr-un exagerat instinct de con
servare" — apreciază antrenorii 
Universității Craiova, C. Teașcă 
și C. Deliu. De la această dato
rie, de a lucra responsabil, se 
mai sustrag, cînd și cînd, o serie 
de jucători, ceea ce explică, în 
bună măsură, trimiterea acasă

caldă, 
care

începînd de joi, de către condu
cerea tehnică) a trioului Beldea- 
nu — Donose — Ștefănescu. A- 
ceștia ' au acuzat „accidentări" 
(întinderi, entorse etc.), dar n-ău 
prea fost crezuți nici de... coechi
pieri.

După-amiază, în Sala Armatei, 
dominanta antrenamentului o 
constituie tot... atletismul. Timp 
de o oră, efortul crește treptat, 
solicitînd toate grupele muscu
lare, dar nimeni nu-1 acuză, în- 
trucît lecția, în ansamblul ei, 
are varietate, atu reținut — și 
notat în carnetul său, — și de 
antrenorul federal Cornel Dră- 
gușin. în exerciții, de multe ori 
repetate, se aleargă, se sare „ca
pra", se efectuează flotări,. se 
ridică haltere apoi, în final, al- 
cătuiți în grupe de cîte doi, ju
cătorii își trec unul altuia gre-

Zeci de ridicări a halterei pentru

lele mingi medicinale. Profilul 
celor 60 de minute de lucra 
intens ? Acumulări, la toate ca
litățile fizice, de bază și speci
fice, îndeosebi la forță, rezisten
ță în regim de viteză, necesare 
dinamicii moderne.

După atîta atletism și gimnas
tică, jucătorii tînjesc după o... 
jumătate de oră cu mingea, care 
încheie programul. Competiția 
de minifotbal, aflată joi la etapa 
finală, a 7-a, a declanșat pasiuni 
printre componenții celor patru 
formații care, în focul întrecerii, 
n-au uitat totuși să pună „joaca" 
pe planul secund. Acum, ca și 
în serile precedente, important 
pentru jucătorii Universității 
Craiova este să transpună în 
practică cunoștințele teoretice,

un... dram de forță in plus, in retur
Foto: V. BAGEAC

referitoare la marcaj și la de- 
marcaj, la pasa .cu conținut 
tactic ș.a.m.d. N-a fost trecută 
cu vederea nici o greșeală, nu 
s-a făcut rabat nimănui, în ide- 
ea că scopul tuturor eforturilor, 
depuse aici, în timpul pregăti
rilor zilnice, îl constituie JO
CUL. Restul, elementele compo
nente — orele de gimnastică și 
de atletism, ca și diferiți! factori 
ai antrenamentului, luați sepa
rat — fiind doar mijloace.

Mîine, 1 februarie, Universita
tea Craiova își încheie „perioa
da Brașov". Abia acasă, în ora
șul de lîngă Jiu, o așteaptă... 
zăpada.

Gheorghe NICOLAESCU

CORVINUL URMĂREȘTE OMOGENIZAREA
PE TOATE PLANURILE

• CORVINUL HUNEDOARA — DI
NAMO BUCUREȘTI 4—4 (2—2). Ieri, 
la Hunedoara, pe un teren dificil, 
cele două divizionare A au oferit o 
întrecere frumoasă, cu multe goluri, 
la capătul căreia a fost înregistrat 
un rezultat de egalitate. Au marcat: 
Georgescu (min. 3, 25 și 75), Nunwei- 
ller VI (min. 77) pentru gazde ; res
pectiv, Dinu (min. 8), Lucescu (min. 
H și 65). Rosznai (min. 48) pentru 
oaspeți. Au evoluat următoarele for
mații : CORVINUL — I. Gabriel (Bo- 
logan) — Miculescu, Tonca, Vlad, 
Albu (Stan) — Angelescu (Agud). 
Economu. Dumitriu IV (Bucur, La
zăr) — Nunweițler VI, Luchescu (Șu
renghin), Georgescu : DINAMO — 
Eftimescu — G. Sandu. Ghiță. Do- 
brău, Lucuță — Dinu. A. Moldovan, 
Custov — Lucescu (I. Moldovan). 
Rosznai, Vrînceanu (Chitaru). (I. 
VLAD, coresp.).

« U.T.A. — GLORIA ARAD 2—0 
(1—0). Meciul s-a disputat pe terenul 
Gloria. Textiliștii arădeni, la primul 
test de verificare în acest sezon, au 
jucat fără Leac (bolnav) și Schepp 
(plecat militar). în schimb, antre
norul C. Manolache a utilizat doi 
jucători noi : pe Butaș și Bizău — 
ambii de la divizionara C, Strungul 
Arad. Au marcat : Domide (m’n. 45) 
și Butaș (min. 68). U.T.A. a folosit 
formația : Jivan (lorgulescu) — Gaș- 
par (Gali). Kukla. Bîtea, Giurgiu — 
Bedea (Butaș), Domide, Broșovschi 
— Cura. Nedelcu, Tisa (Bizău). (I. 
IOANA, coresp.).

• ȘOIMII SIBIU — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 1—1 (0—0). Aproximativ 
5 000 de spectatori au urmărit, pe un 
timp primăvăratec, un joc frumos, 
încheiat cu un rezultat de egalitate, 
oarecum surprinzător. Gazdele au 
marcat prin Marcu (min. 55), timi
șorenii egalînd prin Cotec (min. 62). 
POLITEHNICA : Bathori I — Mioc, 
Păltinișan, Mehedlnțu, Maier — La
ta, Cotec, Dembrovschi — Anghel, 
Serbănolu. Petrescu. Au mai jucat : 
Katona, Floareș, 
trătescu și Nadu. 
resp.).

frumos, pe un timp excelent. Divi
zionara C, Muscelul, a jucat bine o 
primă repriză, dar a fost net de
pășită in cea de-a doua de fotbaliș
tii piteștenl. Au marcat : Dobrescu 
(min. 10) și Olteanu (min. 40, auto
gol) pentru gazde ; respectiv. D. Ni- 
colae (min. 15 și 66), Roșu (min. 69 
Și 77), Radu III (min. 80 și 88) și 
Toma I (min. 89). F.C. ARGEȘ : 
Speriatu — Zamfir, stancu, Olteanu, 
Ivan II — Bărbulescu, Cirstea, Iovă- 
nescu — Roșu. Stan, D. Nicolae. Au 
mai jucat : Nițu, Moisescu, Toma I. 
Leșeanu. Chivescu și Radu III. (Paul 
MATEOIU, coresp.).

• F.C. CONSTANTA — CIMENTUL 
MEDGIDIA 4—1 (1—0). în fața a
aproximativ 1 000 de spectatori, fot
baliștii constănțenl au realizat un joc 
frumos și o victorie la 
marcat : Petcu (min. 33), 
(min. 49), Sălceanu (min. 
fmeister (min. 85) pentru 
pectiv Nedelcu (min. 62).

' . ștefănescu (_
--*7-7-—-, Nistor. 

Petcu. Buduru, Hoffmeister 
— Penlu (Sălceanu), Mărculescu, 
Turcu. O impresie deosebită tn acest 
meci a lăsat juniorul D. Alecu (Ci
mentul). (C. POPA, coresp.).

scor. Au 
Mărculescu 
55) și Hof- 
gazde, res- 
F.C. CON

STANTA : Ștefănescu (Popa) — 
Mustafa (Gătej), Antonescu, Nlstor. 
Codin ~ '

• VULTURII TEXTILA LUGOJ — 
JIUL PETROȘANI 1—0 (1—0). Joc
bun, în care formația gazdă a avut 
o comportare peste așteptări. A mar
cat Nestorovlci (min. 43). JIUL : Ho
man (Cavai) — Rusu, Bădin. Ciupi- 
tu, Deleanu — Toma, Stoichiță, Stoi
ca — Sâlăjan, Dumltrache, Bucures- 
cu. (C. OLARU, coresp.).

„Uitați-vă la el, lucrează cot Ia 
cot cu toți ceilalți fără să se me
najeze. Eforturile pe care le depu
ne pentru a reveni pe gazon sint 
demne de toată admirația. Ca să 
fiu sincer, comportarea lui nu con
stituie 
cînd îl 
nîc și conștiincios jucător". Aces
tea au ' ' 
trenorul Ioan Reinhardt, cu oca
zia prezenței noastre la un recent 
antrenament al echipei F.C.M. Re
șița, l-a caracterizat pe mijlocașul 
Pușcaș.

Spontana noastră întrebare „Cum 
merge pe care am adresat-0 a- 
cestui jucător, a dat naștere la un 
dialog, cu toate că timidul fotbalist 
reșițean ne-a răspuns sec : „Bine. 
Și sper că va fi și mai bine".

— Ce simte un jucător care a 
stat in afara gazonului aproape 
an și jumătate ?

— Cred că aceeași senzație 
care o are un călător, după 
lung drum prin deșert, la vederea 
unui izvor. Să știți că nu exagerez 
cu nimic, deoarece fotbalul înseam
nă foarte mult pentru mine. Pe
rioada care a urmat nefericitei ac
cidentări din august 1975, care s-a 
soldat cu o dublă fractură, m-a fă
cut să iubesc și mai mult acest 
sport.

— Cum 
inactivitate

— Visul

o surpriză pentru mine. De 
cunosc, a rămas același har-
fost cuvintele prin care an-

un

pe 
un

Barna, Nucă, Is- 
(I. IONESCU, CO-

Antrenorii Ladislau Vlad și 
Costică Toma sînt mai mult de- 
eît conștienți de această perioadă 
de pregătiri. I-am găsit în ca
mera unei vile din Sovata cu 
masa încărcată de caiete și do
sare, cu planurile de lecții, cu 
date consemnate după fiecare 
din cele mai bine de 20 de an
trenamente efectuate aici. Medi
cul G11. Dumitru, specializat în 
cultura fizică medicală, are și el 
la îndemînă alte cifre pe care le 
înmănunchiază într-un califica
tiv general : „sănătatea tuturor 
este foarte bună". Deci toți ju
cătorii sînt apți pentru efortul 
solicitat? „Fără îndoială, ne-a 
răspuns antrenorul L. Vlad. Sîn
tem conștienți de dificila misiu
ne care ne așteaptă în sezonul 
de primăvară și ne străduim să

tn frunte cu căpitanul lor, Remus Vlad (in stingă fotografiei), jucătorii 
-- Corviinului au luat un nou start in lunga cursă a... acumulărilor fizice 

Foto : S. BAKCSY

avem la dispoziție întregul lot. 
Ne-am preocupat să folosim 
condițiile create pentru a ne 
pregăti pe măsura viitoarelor so
licitări. Pentru noi, ca recent 
promovați în Divizia A, perioada 
aceasta trebuie să însemne o o- 
mogenizare pe toate planurile — 
fizic, tehnic, 
tiv".

Dacă avem 
nența lotului, 
Vlad este pe 
în toamnă, Corvinul a plecat la 
drum cu un lot eterogen. Cei 
mai mulți dintre actualii compo
nent ai Corvinului au jucat îm
preună pentru prima dată în
toamnă, lipsa de omogenizare 
simțindu-se în mod serios. A
fost, de altfel, și explicația star
tului șovăielnic, a lipsei de com
bativitate în meciurile pierdute 
pe teren propriu cu Sportul stu
dențesc și — ’

Corvinul 
gătirea de 
efectiv: I. 
na, Banciu, Gruber, Tonca, Vlad 
Miculescu-Angelescu, Dumitriu 
IV, Economu, Lazăr, Savu-Bucur 
Șumulanschi, Șurenghin, Agud. 
Georgescu, Ologu (cel care a ju
cat cîndva la Constanța). în 
această perioadă, celor mențio
nați li s-au alăturat fundașul 
central Stan (care fuseseîmpru- 
mutat la Mureșul Deva), funda
șul stîrjga Ghiță Albu, în vîrstă 
de 17 ani și jumătate, cu sigu
ranță viitor titular al postului, 
Luchescu (care are dezlegarea 
de la „U“ Cluj-Napoca), și ju
niorii Vișan și Vespe, „aduși 
pentru stimulare în pregătiri", 
după cum precizează I. Socol, 
fostul portar al Corvinului, azi 
vicepreședinte al clubului, tri
mis să urmărească pregătirile, 
„deși nu era nevoie, spune

psihic, moral-voi:

în vedere compo- 
concluzia lui L. 
deplin întemeiată.

Dinamo, de pildă, 
a luat startul în pre- 
iatftă cu următorul 
Gabriel, Bologan-Di-

A APĂRUT
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J
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HOTELURI 
RESTAURANTE 
BUCUREȘTI
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NR 1! VA INVITA
Din sumar :

și tehnologia 
in atletism,

— Conținutul 
inițierii elevilor 
consultație pentru profesorii 
care își dau gradul, prezentat 
de Elvira Simionescu și Gh. 
Mitra.

- Un model al 
al echipei și al 
baschet la juniori 
de C. Dirjan.

jucătorului, 
jocului de 
și junioare,

— Influența exercițiilor Yo
ga asupra particularităților 
psihice (cercetări experimen
tale), de Irina Holdevici.

- Valoarea și limitele pro
belor funcționale cardio
vasculare în examenul me
dical, de I. Drăgan.

- Noutăți in schiul alpin, 
de M. Bâră.

La rubrica „Portret" pre
zentăm pe campionul olim
pic la 1500 m John Walker, 
de V. Moraru.

Redacția recomandă citi
torilor abonamentul - drept 
calea cea mai sigură de a 
avea în permanență un con
sultant prețios în problemele 
educației fizice și sportului.

IN URMĂTOARELE
EXCURSII

CABANELE :

Arsă 
Mare 
Secuilor 
Izvoarelor

prețul 
prețul 
prețul 
prețul 
prețul 
prețul 
prețul 
prețul 
prețul

a decurs perioada d« 
fotbalistică ?
revenirii pe teren era 

să se năruie cind am fost supus la 
a doua intervenție chirurgicală la 
piciorul sting, cel la care am su
ferit accidentul. Nu am renunțat 
însă. Fiind o fire optimistă, am 
urmat un program special, de re
adaptare treptată la efort, și iată, 
acum mă pregătesc împreună cu 
colegii mei de echipă. La Începu
tul acestei perioade, cînd am in
trat efectiv in pregătire, a fost 
cam greu, exigențele fiind in pre
zent mult mai mari. Cred că voi 
trece cu succes și acest ultim ob
stacol,

• F.C.M. GALATI — ANCORA GA
LAȚI 3—2 (1—2). Replică dîrză a dl- 
vizionarei C, care a terminat în a- 
vantaj prima repriză. în partea a 
doua a întîlnirii jucătorii de la 
F.C.M. aii avut o evoluție mai bună 
realizînd în final o victorie la limită. 
Au marcat : Ploeșteanu (min. 43), I. 
Constantinescu (min. 77) șl I. Nicu 
(min. 86) pentru F.C.M., respectiv 
Doru (min. 36). Dalcaran (min. 45).
(D. ALDEA, coresp.).

pentru că disciplina a fost foar
te bună". Doar Agui și Șuren
ghin au întîrziat, o dată, la pro
gram și au fost penalizați ime
diat. Lipsesc . numai juniorii 
Nicșa și Petcu, afiați în pregă
tire la lotul național. De primul 
am auzit numai cuvinte frumoa
se. Este „vîrful" care promite 
cel mai mult, mai ales că Șuren
ghin, despre care se spune că a 
fost prea lăudat, nu a dat ran
damentul așteptat, mai ales în 
privința eficacității, de vreme ce 
a marcat un singur gol în 12 
jocuri. Intr-adevăr, e puțin. A- 
ceasta nu scuză, însă, nici ran
damentul celorlalți atacanți (cu 
excepția lui Georgescu, cel mai 
bun dintre ei), pentru că de ine
ficacitatea lor se leagă în mare 
măsură neîmplinirile Corvinu
lui. Un nucleu de bază (Vlad, 
Tonca, Angelescu, Dumitriu IV, 
la care se mâi' adăugă portarii 
I. Gabriel și Bologan) a avut, în 
general, evoluții 
dașii laterali și 
constituit mereu 
bare. „După un 
greu, după o 
cafă de timiditate, 
încredere în forțele reale, ne 
spune antrenorul Vlad, am. me
ditat și n-a fost greu să ajun
gem la concluzia să salvarea 
noastră nu va fi alta decît o 
foarte bună pregătire fizică, pe 
care cred că am realizat-o, o 
muncă fără rabaturi, completa
tă de o viață extrasportivă 
exemplară. îmbucurător este 
faptul că „veteranii" Angelescu, 
Tonca, Vlad au fost exemple în 
pregătiri, trăgînd după ei între
gul lot".

După ce a susținut un joc- 
școală, la Sovata, du A.S.A. Tg. 
Mureș, de ieri Corvinul își con
tinuă pregătirile la Hunedoara. 
Va susține o suită de meciuri 
amicale, în căutarea celei mai 
bune formule de echipă, cu care 
speră să facă jocuri bune și să 
rămînă în Divizia A. „Dacă vom 
reuși acest lucru, ne spunea I. 
Socol, la anul vom juca un cu 
totul alt rol în prima divizie a 
țării".

bune, dar fun- 
linia de atac au 
semne de între-
tur destul de 
evoluție mar- 

de ne

S MUSCELUL
. ARGEȘ 2—7

ClMPULUNG —
(2—1). Meci foarte

Meci international

Adrian VASILESCU

la Oradea

10 (0-0)

Foto : V. ADRIAN

ANTRENAMENTE

Sfaturile antrenorului T. 
Reinhardt au contribuit 
mult la transformarea in 
realitate a visului lui 

Pușcaș

COMPETIȚII •

F.C. BIHOR
D.V.S.C DEBREȚIN

dacă il pot numi așa.
— Ce îți dorești pen

tru viitorul apropiat ?
— Dacă antrenorii vor 

avea încredere în mine, 
introducîndu-mă în echi
pă, voi căuta ca, prin a- 
portul meu, coroborat cu 
al întregii formații, FCM- 
ul să urce cîteva trepte în 
clasament, iar simpatia 
suporterilor să atingă 
cele mai înalte cote. O 
altă mare dorință a unuia 
care a stat mai mult timp 
departe de terenul de 
joc : toate partidele să 
se dispute într-o spor
tivitate deplină.ORADEA, 30 (prin telefon). Pe 

stadionul Tineretului din locali
tate s-a disputat, duminică, 
partida internațională de fotbal 
în cadrul eăreia formația divi
zionară A, F.C. Bihor, a întilnit 
echipa D.V.S.C. Debrețin, care 
activează în divizia secundă a 
campionatului ungar. Meciul, 
disputat pe un teren foarte greu, 
aproape desfundat (a plouat în 
tot cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică) a oferit, totuși, un 
spectacol atractiv, de mare luptă, 
scoțînd în evidență buna pregă
tire. sub raport fizic, a celor 
două combatante. Gazdele au 
dominat mai mult și au reușit
să-și adjudece victoria, prîntr-un 
gol realizat aproape de finalul 
partidei, (min. 86), cînd Petrovici 
a transformat o lovitură de la 
11 m. acordată in urma unui 
fault în careu comis asupra Iui 
Florescu. De remarcat că atît 
F. C. Bihor, cît și echipa oaspete 
au beneficiat de numeroase o- 
cazii de gol pe care atacanții a- 
cestora le-au ratat, din situații 
favorabile, dar și în condițiile 
terenului deosebit de dificil.

Antrenorul Robert Cosmoc a 
folosit, în acest meci, următoa
rea formație: Vidac (Albu) — 
Petrovici, M. Marian (Lucaci), 
Bigan, Popovici — Naom, Flo
rescu, Kun II (A. Naghi) — Zare 
(Georgescu), Ghergheli (Suciu), 
Kun I (Fildan).

Ilie GHIȘA

<• întrecerea copiilor din Tg. Mureș

DINAMO SLATINA PRE

GĂTIRI PE MAI MULTE

tîmplare. Fotbaliștii din Brad 
sînt dornici să ofere iubitorilor 
fotbalului din orașul lor, care a 
revenit după 15 ani în Divizia B, 
cît mai multe satisfacții. Tînărul 
antrenor Dumitru Borcău, care 
are mari merite în reușitele e- 
chipei, a dat semnalul începerii 
pregătirilor încă din prima ju
mătate a lunii ianuarie. Prezen
ța la antrenamente este foarte 
bună, iar seriozitatea cu care 
toți componenții lotului se pre
gătesc, exemplară. In aceste zi
le, inimoasa echipă din Brad an
gajează suita de meciuri de ve
rificare care să-i permită să a- 
tingă o formă cît mai bună la 
reluarea întrecerii și să prezinte, 
în același timp, la start cel mai 
bun „unsprezece".

spre :
prețul
prețul
prețul
prețul

Titan, Drumul 
pleacă

Constantin ALEXE coresp.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMÎNTULUI 
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

DIN BUCUREȘTI

ANUNȚA .
SCOATEREA LA CONCURS A POSTULUI DE:

FRONTURI

î♦ **

Jucătorii dinamoviști s-au 
reunit la jumătatea lui ianuarie. 
După vizita medicală, ei au e- 
fectuat o serie de antrenamente 
la Slatina. Apoi au plecat Ia 
Băile Herculane, unde parcurg, 
în continuare, programul de pre
gătiri, sub îndrumarea antreno
rului Constantin Ștefan. In lot, 
o singură noutate: promovarea 
unui jucător din Divizia C, Min- 
cu (Viitorul Scornicești). Para
lel cu reluarea activității primei 
formații, s-a acordat o mare a- 
tenție muncii cu juniorii și co
piii. Este în curs o vastă acțiune 
de selecție, care înglobează pe 
elevii școlilor din Slatina și din 
județul Olt. Avîndu-se ca bază 
criteriul calităților fizice, se ur
mărește completarea loturilor de 
la echipele de copii și juniori 
(antrenor: C. Geolgău) cu ele
mente dotate pentru fotbalul 
modern.

O FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ

LA TG. MUREȘ

De mai 
organizat 
campionat 
nifotbal,

multă vreme 
la Tg. Mureș 
interstrăzi la 

care a trezit 
interes. Programat pe

s-a 
un 

mi- 
mult 

cartiere, 
acest campionat a reunit, în ac
tuala ediție — în ciuda timpu
lui uneori nefavorabil — 33 de 
echipe înglobînd aproape 400 de 
mici fotbaliști. Echipele sînt îm
părțite pe trei serii. Seria I, care 
a ajuns la a X-a ediție a com
petiției, își are ca loc de dispu
tare a partidelor terenul de la 
baza nautică și de agrement 
„Mureșul" și numără, în compo
nența sa, 11 echipe. Seria a II-a 
(12 echipe participante) dispune 
de terenul școlii generale nr. 2, 
iar seria a III-a (10 echipe par
ticipante) de acela din cartierul 
Mureșeni. Formațiile care s-au 
evidențiat în cursul actualei edi
ții sînt: cartierul 7 Noiembrie 
(Dinamo), strada Sportivilor (Ra
cing), strada Școlii (A.C. Milan), 
din seria I, cartierul Sîncrai 
(Partizan), strada Gheorghe Do- 
ja (Juventus), strada Pietrii de 
Moară (St. Etienne), în seria a
II- a, și cartierul Satul Nou 
(Graepesil I), cartierul Valea Re
ce (Brazilia) și cartierul Mure
șeni (Eindhoven), în seria a
III- a. Ați înțeles, sîntem siguri,
că numele din paranteză 
cele 
ților 
cum , „ _____
cele mai celebre. (loan PAUȘ- 
coresp.)

— Asistent la catedra de Teoria, organizarea, pedagogia și psiho
logia eduflației fizice și sportului, disciplina Metodologia cercetării, 
poziția 14.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Institutului de 
educație fizică și sport din București, str. Maior Ene nr. 12, in 
termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul 
oficial al Republicii Socialiste România, partea a III-a, cererea de 
înscriere la concurs Ia care vor anexa actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica Socia
listă România, publicată în Buletinul oficial al Republicii Socia
liste România, partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Invățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior 
sint obligați să comunice, în scris, rectorului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Concursul se va ține la sediul Institutului de educație fizică și 
sport din București.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 12—14, 
Ia Secretariatul Institutului, telefon 31 44 40.

rea din Gara de Nord la orele 
6,40 le stă la dispoziție. Costul 
excursiei 38 lei.

Excursioniștii care preferă 
confortul autocarelor au posi
bilitatea să revadă traseele :

ic. - Cheia prețul
ic. - Slănic Prahova

prețul
ic. - Sinaia - Poiana

prețul
Sînt asigurate 3 mese 

zarea. Ghizi competent dau in
formații instructive.

Duminică dimineața autoca
rele se îndreaptă 
Poiana Brașov 
Curtea de Argeș 
Cheia - Săcele 
Predeal

Din cartierele
Berceni se

AURUL BRAD VREA SĂ* ♦ *
* f
* ***

CONFIRME

III-a 
Brad, 

dorința

Revelația seriei a 
din Divizia B, Aurul 
a reluat pregătirile cu 
fermă de a arăta că întreaga sa 
comportare din prima parte a 
întrecerii n-a fost o simplă în-

129 lei 
Brasov
124 'lei 
și ca-

LA
Bunloc
Căminul Alpin
Diham
Gura Diham
Piatra
Piatra
Poiana
Poiana
Vîrful cu Dor

LA VILELE DIN :
Bușteni și Sinaia

LA HOTELURILE :
Carmen (Bușteni) prețul
Sinaia și Palas (Sinaia)
111 lei. '

LA MOTELUL :
Vadul Cerbului prețul

In excursiile menționate 
călătorește cu trenul.

Se asigură masa și cazarea.
Plecarea sîmbătă 5 februarie.

Înapoierea duminică 6 februa
rie.

Pentru amatorii sporturilor de 
iarnă trenul special cu pleca-

Grupurile organizate prin asociațiile sportive, cercurile și
siile de turism din întreprinderi, instituții, școli și facultăți, se pot 
adresa din timp în vederea organizării excursiilor și drumețiilor, 

înscrieri și relații la filialele l.T.H.R. Buc. din Bd. Republicii 
nr. 4 și 68, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 140 (lîngă 
intrarea hotelului Dunărea).

EXCURSIE PLĂCUTA I

prețul

Taberei și 
spre :
Sinaia
Predeal
Poiana Brașov

prețul 
prețul 
prețul

comi-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONCURSUL PRONOSPORT

ETAPA DIN 30 IANUARIE 1977
I. Catanzaro — Milan 1

II. Cesena — Lazio x
III. Internazionale — Fiorentina x
IV. Napoli — Perugia
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
Fond

NUMERELE EXTRASE LA

Roma — Juventus 
Sampdbria — Bologna 
Torino — Foggia 
Verona — Genoa 
Brescia — Varese 
Cagliari — Monza 
Palermo — Lecce 
Taranto — Ascoli 
Ternana — Catania 
de cîștiguri : 495.484 lei.

TRAGEREA LOTO „2" DIN

30 IANUARIE 1977 :

FOND GENERAL DE CIS-
TIGURI: 87.947 lei
Extragerea I : 41 70 29 26
Extragerea a II-a: 10 42 2 64
Extragerea a III-a: 35 13 30 55

sînt 
adoptate de echipele micu- 
fotbaliști. Ei au apelat, 
se vede, la „firme" dintre



CUPLUL RUZICI - JAUSOVEC
ÎN FINALĂ LA BLOOMINGTON
Cuplul Virginia Ruzici (Româ

nia) — Mima Jausovec (Iugosla
via) s-a calificat în finala turne
ului feminin de tenis de la Blo
omington (Minnesota), 
finale, Virginia Ruzici 
Jausovec au învins în 
turi, cu 6—2, 6—1,

In semi- 
și Mima 
două se- 
perechea 

Stacy Margolin (S.U.Â.) — Lin
da Mottram (Anglia), după ce 
în sferturile de finală ele elimi
naseră perechea americană Ja
net Newberry, Ioanne Russell 
cu 7—6, 3—6, 6—4.

în prima semifinală a probei 
de simplu femei, jucătoarea en
gleză Sue Barker a întrecut-o 
cu 6—2, 2—6, 7—6 pe ameri
cana Rosemary Casals. în opti
mile de finală, Margaret Court 
a întrecut-o cu 6—4, 6—4 pe 
Virginia Ruzici. După cum tran
smite corespondentul agenției

internaționale „Associated Press", 
a fost cea mai frumoasă partidă 
a acestui turneu, jucătoarea ro
mâncă apărindu-și cu dîrzenie 
șansa în fața celebrei campi
oane australiene.

★
■ Finala campionatelor pe teren 
acoperit ale S.U.A., de la Phila
delphia se va disputa
Jimmy Connors și Dick Stock- 
ton. în sferturi: Connors — Ro
che 6—2, 6—2 ; Drysdale — Mi- 
tton 2—6, 7—5, 6—3 ; Stockton 
— Rosewall 6—0, 6—3 ; Boro- 
wiak — V. Amritraj 3—6, 7—2, 
7—5 ; în semifinale : Connors -* 
Drysdale 6—2, 6—2, 6—2 ; Stock- 
ton — Borowiak 6—3, 6—4, 
7—6. In semifinale la dublu : 
Hewitt, McMillan — Gorman, 
Gottfried 6—4, 6—1 ; Okker,
Fibak — Case, Roche 6—4, 7

Surpriză la G M. de bob 2

PE PRIMUL LOC - ECHIPAJUL ELVEȚIA II
Campionatul mondial de bob 2, 

găzduit de pista de 1 600 m din 
stațiunea elvețiană Saint-Moritz, 
s-a încheiat cu victoria — sur
prinzătoare — a echipajului 
Elveția II format din Hans Hil- 
tebrand și Heinz Meier, care a 
totalizat în cele patru manșe 
timpul de 4:51,68 (1:13,71+1:
13,63+1:12,51+1:12,17). Locul se
cund a fost ocupat de unul din 
echipajele favorite — Elveția I 
(Fritz Liidi — Hansjorg Tra- 
chsel), în vreme ce pilotul deți
nător al titlurilor olimpice și 
mondiale (Igls 1976), Meinhard

Nehmer (R. D. Germană) — de 
astă dată avînd ca
Raimund Bethge — 
de abia locul 4.

Clasamentul final : 
II 4:51,68 ; 2. Elveția
3. R. “ ~ '
reiter
4. R.
R. F.
W. Barfuss) 4:54,32 ; 6. Austria I 
(Sperling — Kofel) 4:55,09. Cursa 
a fost încheiată de 24 de echi
paje. A abandonat, după răs
turnare, echipajul Australiei.

F. Germania I
— M. Schumann) 4:52,78 ; 
D. Germană I 4:53,08 ; 5. 
Germania II (J. Resch —

PANORAMIC
• Echipa României
jucătorii sovietici

w

ocupat
frînar pe
a

1. 
I

Elveția 
4:52,43 ; 

(S. Gais-

între

incheiat campionatele europene de patinaj artistic

Anett Potzsch (R. D. Germană) — noua campioană 
a Europei

MONDIAL IN HANDBALUL MASCULIN
sc menține pe o poziție fruntașă • Pentru prima oară lideri: 
Surprinzător, pe locul J — iormația Urgarici • în 19î6, 34 de echipe
au susfinut 239 de partide internaționale

ANETT POTZSCH,
CAMPIOANA LA 16 ANI

Campionatele 
europene de pa
tinaj artistic au 
continuat sîmbă- 
tă la Helsinki, cu 
ultima întrecere : 
proba individua
lă feminină. Con
form pronosticu
rilor, victoria a 
revenit tinerei pa
tinatoare Anett 
Potzsch (R. D. 
Germană), în vîr
stă de 16 ani, 
care cucerește 
pentru prima oa
ră titlul continen
tal. Medaliile de 
argint 
au 
de 
(R. F. Germania) 
Și, 
sanna Driano (I- 
taiia). Sportiva 
româncă Doina 
Mitricică, la pri
mul ei campionat 
european, a evo
luat satisfăcător, 
clasîndu-se pe lo

cul 21, cu 145,58 puncte, din 25 
de concurente.

Iată clasamentul final al pro
bei individuale feminine: 1.
Anett Potzsch (R. D. Germană) 
— 189,78 p — campioană euro-

și bronz 
fost cîștigate 
Dagmar Lurz

respectiv Su-

peană ; 2. Dagmar Lurz (R. F. 
Germania) — 183,22 p ; 3. Susa
nna Driano (Italia) — 182,30 p ; 
4. Marion Weber (R. D .Germa
nă) 178 p ; 5. Elena Vodorezova 
(U.R.S.S.) — 177,78 p ; 6. Denise 
Biellman (Elveția) — 177,12 p.

Reamintim că în proba de 
dans, în absența celebrilor lor 
compatrioți Ludmila Pahomova 
și Aleksandr Gorșkov, retrași 
din activitatea competițională, 
Irina Moiseeva și Andrei Minen- 
kov au obținut un succes meri
tat, cucerind pentru prima oară 
titlul continental.

Iată și clasamentul probei de 
dans : 1. Irina Moiseeva — An
drei
206,44 p — campioni europeni; 
2. Krisztina Regoczy — Andrăs 
Sallai (Ungaria) —201,14 ; 3. Na
talia Liniciuk — Ghenadi Kar- 
ponosov (U.R.S.S.) — 200,32 p ;
4. Janet Thompson — Warren 
Maxwell (Anglia) — 198,40 p ;
5. Marina Zueva — Andrei Vit- 
man (U.R.S.S.) — 193,22 p ; 6. 
Kay Barsdell — Kenneth Fos
ter (Anglia) — 185,54 p.

Campionatele europene de pa
tinaj artistic s-au încheiat du
minică după amiază, în fața a 
7000 de spectatori, cu tradițio
nala demonstrație a laureaților.

Minenkov (U.R.S.S.)

Au început marile concursuri internaționale de scrimă

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI

Alexandru Milmț învinse
internaționale de 
ale Cehoslovaciei,

în finala de dublu
Campionatele 

tenis de masă 
competiție de amploare, la care 
participă sportivi și sportive din 
15 țări, au programat la Bratis
lava, vineri noaptea, finalele pro
belor pe echipe.

Concursul feminin s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Ungariei, 
care a întrecut cu scorul de 3—2 
formația României. Iată rezultate
le tehnice înregistrate în finală : 
Beatrix Kishăzi — Liana Mihuț 
2—0 (21—10, 21—12) ; Maria Ale
xandru — Judit Magos 2—1 (21—7, 
9—21, 21—19) ; Alexandru, Mihuț 
— Magos, Szabo 2—1
21—15. 21—18) ; Kishăzi 
xandru 2—1 (21—4, 24—26, 22—20); 
Magos —Mihuț 2—0 (21—3. 21—11). 
Echipa României s-a calificat în 
finală ca urmare a victoriilor ob
ținute în meciurile cu R.F. Ger
mania (3—0), Anglia (3—0) și, în 
semifinală, cu Cehoslovacia (3—1).

în finala probei masculine, e- 
chipa Suediei a învins cu 3—0 
formația Cehoslovaciei. Rezultate 
tehnice : Bengtsson — Orlovski 
2—0 ; Johansson — Kunz 2—0 ;

(Romă-

simplu, 
calificat

(6—21. 
Ale-

Johansson, Bengtsson — Orlovski, 
Kunz 2—1.

Simbătă și duminică s-au des
fășurat probele individuale. în 
întrecerea masculină. în turul 2 
suedezul Johansson l-a eliminat 
pe jucătorul român Cristinel Ro- 
manescu cu 3—0. In turul 3, fran
cezul Secretin l-a învins tot cu 
3—0 pe Gheorghe Teodor 
nia).

în proba feminină de 
Maria Alexandru s-a
pînă în sferturile de finală, fază 
în care a fost întrecută cu 3—1 
(24—22, 13—21, 21—17, 21—18) de 
Magos (Ungaria). Liana Mihuț a 
fost eliminată în turul 3 de către 
Szabo (Ungaria) cu 3—0 (19, 3, 
14).

Pînă la închiderea ediției ne-a 
sosit rezultatul unei singure finale, 
cea de dublu femei. în care cuplul 
Maria Alexandru — Liana Mihuț 
a fost întrecut de perechea unga
ră Magos — Szabo cu 3—1 (—15, 
10, 20, 9), după ce în semifinală 
învinseseră puternicul cuplu sovie
tic Antonian — Rudnova cu 3—2 
(7, —3, 9, —15, 18).

ȘAHIȘTII ROMANI

PE LOCURILE FRUNTAȘE
(Urmare din pag. 1)

șan a întrerupt partida cu Ase- 
nova (Bulgaria).

★
7-a a „Cupei Euro- 
junioare, 
româncă

la Novi
Viorica 

din frun- 
iugoslava 

dintre

Turneul
de box

selecționatei 
a U.R.S.S
S. U.A

Echipa masculină 
continuă să rămînă 
handbalului mondial, 
prezentă în lupta pentru suprema
ție. Ne-o dovedește și tradiționa
lul clasament al ziarului nostru, 
pe care îl alcătuim la finele fie
cărui sezon pe baza procentajelor 
realizate de fiecare formație în 
meciurile interțări.

In 1976, 34 de echipe din Europa, 
Africa. Asia și America au susți
nut 239 partide internaționale. în 
afară de turneul olimpic, au fost 
organizate alte 11 mari competiții 
internaționale, la loc de frunte fi- 
gurind ediția băimăreană a „Tro
feului Carpați". Trei din aceste 11 
turnee au revenit „7“-lui Uniunii 
Sovietice, pentru prima oară cam
pion olimpic ; cite două victorii au 
realizat reprezentativele României 
(Trofeul Carpați și Trofeul Iugo
slavia), Cehoslovaciei si Ungariei 
și cite una, formațiile Norvegiei și 
Tunisiei.

Pe primul loc al clasamentului - 
nostru (tot pentru intîia oară) — 
echipa U.R.S.S.. care în acest an 
a realizat un impresionant salt 
nu numai în calitatea jocului pres
tat, dar și în ceea ce privește se
lecția (jucători 
minat.ecj și cu 
șut). Ca și la 
secund se află 
niei. In cele 6 . 
recte, handbaliștii sovietici au cîș
tigat de trei ori (17—16 la Mosco
va. 19—15 Ia Montreal și 24—18 la 
Tbilisi), iar cei români o dată cu 
20—15 la Niș (al doilea succes, 
înaintea J.O. de la Montreal, fiind 
obținut la capătul unui meci ami
cal de antrenament), alte două 
încheindu-se cu rezultate egale 
(16—16 la Barcelona și 23—23 la
Moscova). Procentajul mai scăzut 
— pentru prima oară sub 70% în 
ultimii ani — realizat de echipa 
țării noastre își are explicația în 
rezultatele mai slabe obținute la 
ultimul turneu de la Tbilisi, unde

a 
o

României 
forță a 

permanent

înalți. rapizi. înde- 
o deosebită forță de 
Montreal, pe locul 
selecționata Româ- 
partide oficiale di-

1. U.R.S.S.
2. ROMÂNIA (2)
3. UNGARIA (6)
4. R. D. GERMANA (—)
5. IUGOSLAVIA (5)
* CEHOSLOVACIA (7) 

POLONIA (3) 
SUEDIA (—)
R. F. GERMANIA (4) 
NORVEGIA (-) 
SPANIA (—) 
DANEMARCA (8) 

Intre paranteze — locul

6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

32 24 5 3 710—544 53

82%
69%

29 18 4 7 618—532 40
26 15 5 6 562—493 35 67%
23 13 4 6 474—438 30 65%
21 12 3 6 471—422 27 64,2%
25 15 2 8 532—440 32 64%
34 18 4 12 788—719 40 58%
14 8 0 6 298—254 16 57%
26 13 2 11 447—405 28 53%
19 7 1 11 372—391 15 39,4%
14 5 1 8 256—269 11 39,2%
21 6 1 14 402—451 13 30%

ocupat la J.O. de la Montreal.

HOREIIȘTII - LA PARIS, SÂMII - LA MOSCOVA

N. Nedef și E. 
o formație mult

Trofin 
întine-

antrenorii 
au aliniat 
rită.

Un alt 
mentului : prezența pentru 

"a formației Un- 
in ultimul tur
la «Brfurt, Alte 
ierarhia stabilită

aspect inedit al
oară pe „podium" 
gariei, victorioasă 
neu. al anului de 
modificări față de

clasa- 
prima

la Montreal : pozițiile mai slabe 
ale echipelor Poloniei (locul VII) 
și R. F. Germania (locul IX) care 
și-au disputat bronzul olimpic. în 
schimb, pe un loc fruntaș se află 
reprezentativa mult întinerită a 
R. D. Germane, absentă de la J.O.

A. VASILIU

Sezonul atletic in sală

REZULTATE EXCELENTE
IN PROBELE FEMININE

Tradiționalul turneu masculin 
de floretă desfășurat la Paris și 
dotat cu trofeul Martini s-a în
cheiat cu victoria
Hein (R.F.G.) care a întrecut în 
finală pe Somodi (Ungaria) cu 
10—5. Pe locul 3 — Bach, iar pe 
4 — Reichert, ambii din R.F.G.

scrimerului

C. M. DE SCRIMA 1978
IN R. F. G.

întrunit la Paris, . cu ocazia 
tradiționalului turneu internațio
nal de floretă dotat cu „Trofeul 
Martini", Comitetul executiv al 
Federației Internaționale de 
Scrimă a hotărît ca ediția 1978 
a campionatelor mondiale de se
niori să se desfășoare în R.F.G. 
S-a hotărît ca printre arbitrii in
ternaționali desemnați să oficie
ze la campionatele mondiale de 
seniori 1977 (iulie, Buenos Aires) 
să figureze și arbitrul român 
Tănase Mureșan.

In runda a 
pei“ pentru 
Sad, șahista 
Ilie a remizat cu una 
tașele clasamentului,
Eleonora Ranc. Partida 
Marina Pogorevici (România) și 
Sikora (Polonia) s-a întrerupt. 
In partidele întrerupte în runda 
anterioară, jucătoarele românce 
au obținut victorii : Viorica Ilie 
a cîștigat la Nikolin (Iugoslavia), 
iar Marina Pogorevici a învins-o 
pe Yilmaz (Turcia). In clasament 
conduc Viorica Ilie (România), 
Dușița Cejici și Eleonora Ranc 
(ambele Iugoslavia), cu cite 5 p. 
Marina Pogorevici totalizează 
2V2 P (1).

in
NEW YORK, 30 (Agerpres). — 

Selecționata de box a U.R.S.S. 
și-a început turneul în S.U.A,. în- 
tîlnind în orașul Las Vegas re
prezentativa țării. Pugiliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul 
de 7—i. în cel mai așteptat meci, 
la categoria grea, sovieticul Igor 
Visotski, de două ori învingător 
în fața dublului campion olimpic 
Stevenson, l-a învins clar la 
puncte pe americanul Jimmy 
Clark. De menționat că în prima 
repriză, Clark a fost numărat. Un 
frumos succes a repurtat la cate
goria mijlocie-mică Viktor Sav- 
cenko, care a dispus prin abandon 
în repriza a 2-a de Clinton Jack- 
son. Lindell Holmes (mijlocie) a 
cîștigat prin abandon în repriza 
a 3-a în fața lui Ghenadie Tol- 
macev.

în continuarea turneului, echipa 
U.R.S.S. va evolua la 2 februarie 
la Shreveport, și la 5 februarie la 
Milwaukee.

NEW YORK, 30 (Agerpres). — 
Peste 18 000 de spectatori au ur
mărit concursul de atletism de 
la „Madison Square Garden", din 
New York, unde proba de o milă 
a fost cîștigată, în mod surprin
zător, de sportivul irlandez Ea- 
monn Coghlan — 4:00,2, care i-a 
întrecut pe principalii favoriți 
Wilson Waugwa (Kenya) —4:00,5 
și Filbert Bayi (Tanzania) — 
4:01,8. în proba de săritură cu 
prăjina victoria a revenit america

nului Earl Beli 
cu 5,50 m, urmat 
de Wojciech Bu- 
ciarschi (Polonia) 
și Dan Ripley 
(S.U.A.) — ambii 
cu 5,33 m. La să
ritura în înălțime 
pe primul loc s-a 
clasat 
mânui 
Dwight 
(S.U.A.) 
m,

același rezultat, de compatriotul 
său Tom Woods.

Performera concursului femi
nin a fost sprintera americană 
Rosalyn Bryant, care a stabilit 
un nou record mondial in 
ba de 440 y cu 53,5.

Alte rezultate : masculin 
— Steve Riddick 6,0 ; 60 y 
Willie Davenport 7,0 ; 880 
Mark Belger 1:53,5 ;
1500 m — Francie Larrieu 4:15,8; 
înălțime — Paula Girven 1,78 m.

★
PRAGA 30 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs desfășurat 
la Ostrava, Helena Fibingerova 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială pe teren aco
perit in proba de aruncare a 
greutății, cu 21,59 m. Vechiul re
cord îi aparținea cu 21,13 m.

LOTUL BOXERILOR MAGHIARI

Dintre reprezentanții noștri, cel 
mai bine s-a clasat Mihai Țiu 
care, după ce a ajuns în elimi
nările directe, adică printre 
primii 32 de concurenți (la a- 
cest concurs nu se aplică siste
mul recalificărilor), a trecut de 
francezul Paullet (10—4), pier
zând apoi la Bach (2—10) și cla
sîndu-se, astfel, pe locul 16. 
Teodor Petruș, ajuns și el în e- 
liminările directe, a pierdut în 
această fază în primul asalt în 
fața italianului Borella (8—10). 
Petre Buricea a fost eliminat din 
primul tur al preliminariilor, iar 
Petru Kuki (la tușaveraj) în 
turul 3 al grupelor preliminare. 
Au participat 250 de concurenți.

Concursul internațional indivi
dual de sabie desfășurat la Mos
cova s-a încheiat cu victoria 
scrimerului sovietic Viktor Si- 
diak, urmat de Gerevich (Unga
ria), Maffei (Italia), Pavlenko și 
Krovopuskov (ambii din 
U.R.Ș.Ș.). Primul dintre sabrerii 
români — Dan Irimiciuc — lo
cul .12. Au participat 326 de 
concurenți. Pînă la închiderea 
ediției nu ne-au parvenit rezul
tatele întrecerii pe echipe, orga
nizată prima dată Ia această 
ediție.

După o grea cursă de slalom 
uriaș, disputată pe ceață deasă, 
pe pirtia de la Mont d’Arbois, 
pe podium au urcat două 
schioare austriece: Monika 
Kaserer — ciștigătoarea probei, 
la mijloc — și Annemarie 
Moser-Proll — locul 3, in stin
gă. Locul secund a revenit lide
rei „Cupei Mondiale", elvețiană 
Lise-Marie Morerod (in dreapta) 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

SCHIOARELE AUSTRIECE
SE DISTING

pro-

60 y 
g — 
y — 

feminin

PENTRU C. E
BUDAPESTA, (Agerpres). — 

Federația maghiară de specialitate 
a anunțat că la campionatele eu
ropene de box, care vor începe la 
28 mai în orașul Halle (R.D. Ger
mană), va deplasa o echipă alcă
tuită din 6 pugiliști. în prezent, 
de pregătirile lotului Ungariei se 
ocupă fostul triplu campion olim
pic Lăszlo Papp, care a selecționat 
15 boxeri, printre care J. Nagy 
(cat. 67 kg), L. Juhăsz (63,500 kg) 
și J. Jakab (54 kg). în lot nu au 
fost incluși fostul campion olim
pic Gedo și campionul european 
Badari, care au abandonat activi
tatea competițională de perfor
manță.

în meci amical de baschet

LA BERLIN: R.D. GERMANĂ-ROMÂNIA 84-83
BERLIN, (Agerpres). — La 

Berlin s-a desfășurat meciul in
ternațional amical de baschet 
dintre selecționatele masculine 
ale R.D. Germane și României.

La capătul unui joc echilibrat, 
gazdele au cîștigat, la limită, cu 
scorul de 84—83 (45—45). Coșul 
victoriei a fost înscris de Sell în 
ultimele două secunde de joc.

IN „CUPA MONDIALA"
PARIS, (Agerpres). — Simbătă, 

în cadrul „Cupei Mondiale" la 
schi (feminin), Ia Megeve a avut 
loc o probă de slalom uriaș care 
a fost cîștigată de austriaca Mo
nika Kaserer, cu timpul de 1:34,87. 
Pe locurile următoare 
Lise-Marie Morerod 
1:34,89 și Annemarie 
(Austria) 1:35,06.

în clasamentul general, după 
disputarea acestei probe, conduce 
Lise-Marie Morerod cu 213 p, ur
mată de Annemarie Moser-Proll 
cu 189 p și Brigitte Habersatter- 
Totschnig cu 148 p.

s-au clasat 
(Elveția) — 
Moser-Proll

record- 
mondial 

Stones 
— 2,25 

secundat, cu

La Madison Square 
Garden, Rosalyn 
Briant trece linia 
de sosire, stabilind 
un nou record 
mondial de sală in 
proba de 440 yarzi. 

Telefoto : 
A.P.-AGERPRES
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CICLISM • Campionatul mon
dial de ciclocros rezervat amato
rilor, disputat duminică la Hanovra, 
a fost cîștigat de belgianul Ribert 
Vermeire. 
Eckehardt 
mania) și 
slovacia).

Au urmat in clasament 
Feichreiber (R.F. Ger- 

Wojtek Cervinek (Ceho-

83,086 p la masculin. Rezultate din 
prima zi : masculin, 500 m — Johan 
Granat (Suedia) 38,46 ; 3 000 m — 
Piet Kleine (Olanda) 4:17,97 ; fe
minin : 500 m — Lea Poulos
(S.U.A.) 42,72 ; 1 500 m — Sylvia 
Burka' 2:15,42.

CAMPIONATE, CUPE...
ITALIA : TORINO A TRECUT 

ÎN FRUNTE

internațional (f), la Cheb (Cehoslovacia) 
W.C.T. la Richmond (S.U.A.) ; turnee 
„Marele Premiu F.I.L.T.", la Daytona 

.... ” ■ )
,Cupa mondială", slalom și slalom uriaș

a României, la

Turneu 
Turneu 
pentru .. 
și Little Rock (S.U.A.) 
In ,,C . . ----
(f) la Maribor (Iugoslavia) 

Sei. div. a Franței — Sel. div. 
Bordeaux (Franța) 
Concurs Internațional de 
Concurs internațional de 
In C.C.E. (m), Calplsa 
(meci retur) 
Meciuri în campionatul 
în sală.
Concurs Internațional la 
Campionatele internaționale ale Târli Galilor, 
la Cardiff
Concursul „Prietenia" (juniori), în Bulgaria 
In „Turneul celor 5 națiuni" : Franța — Țara 
Galilor, la Paris : Irlanda — Anglia, la Dublin. 
Campionatul mondial — 4, la 
veția) 
In „Cupa mondială", coborire 
la St. Anton (Austria) ; probe 
la Val d’Aosta (Italia). 
Campionatele mondiale

In campionatul Europei 
la Grenoble ; Maroc — 
Turneu internațional,

HANDBAL • La Reykjavik, în 
al doilea meci dintre echipele 
Islandei și Cehoslovaciei, handba- 
liștii islandezi au terminat învin
gători cu 22—20 (12—12). In pri
mul joc, selecționata cehoslovacă 
cîștlgase cu 17—14 • La Magde
burg, în meci masculin : R.D. Ger
mană — Elveția 24—20 (13—9) • în 
prima zi a turneului de la Dijon, 
Polonia a învins Spania cu 23—15 
(17—6), iar Franța a întrecut Olan
da cu 20—17 (9—7). Partidele din 
ziua a doua : Polonia — Olanda 
19—16 (8—8) ; Spania — Franța
18—14 (9—8). în clasament condu
ce. neînvinsă, echipa Poloniei.

sală, 
sală,
Alicante

la 
la

Milano 
Budapesta

— Steaua

pe echipe,european

Amersfoort (Olanda).

St. Moritz (El-

(m) la

și slalom (m). 
de fond (m, f),

Davos (Elveția)

: Franța (B) — Italia, 
Spania, la Casablanca 

floretă (f). la Leipzig.

HOCHEI • Campionatul U.R.S.S. 
a programat trei partide, toate în
cheiate la egalitate : Himik Vos- 
kresensk — Torpedo Gorki 3—3 
(1—2, 2—1, 0—0) ; Dinamo Riga — 
Traktor Celiabinsk 2—2 (1—1, 0—1, 
1—0) ; Aripile Sovietelor Moscova 
— Spartak Moscova 4—4 (3—2, 1—1, 
0—1). în clasament, după 23 de 
etape, continuă să conducă Ț.S.K.A. 
Moscova — 41 p, urmată de Dina
mo Moscova — 33 p (un joc mai 
puțin disputat).

SCHI • La Morzine (Franța) a 
avut loc duminică o probă mascu
lină de coborire contind pentru 
„Cupa Mondială" la schi. Victoria 
a revenit în mod surprinzător el
vețianului Bernhard Russi. După 
desfășurarea acestei probe în cla
samentul „Cupei Mondiale" 
ce Ingemar Stenmark cu 149 p. 
• La Pamporovo, în 
Rodope", la slalom uriaș 
culin victoria a revenit lui Popan- 
ghelov, iar la feminin a cîștigat 
poloneza Pawlus. în cursa mascu
lină de 15 km pe primul loc s-a 
clasat Dekert (R.D. Germană) — 
54:37,5, iar proba feminină de 5 
km a revenit lui Lass (R.D. Ger
mană) — 24:59,2 • Slalomul spe
cial masculin de la Abetone (Ita
lia) a revenit americanului Geof
frey Bruce.

condu-

„Cupa 
mas-

ȘAH • După 12 runde, la Bel
grad, continuă să conducă marele 
maestru Matulovici cu 8 p, urmat 
de Smejkal și Andersson — cite 
7 p (1), Sax — 6% P (1). în runda 
a 12-a, Sax l-a învins pe Matulo
vici, iar Andersson a remizat cu 
Raikovici.

PATINAJ • La Davos, într-un 
concurs de patinaj viteză, după 
prima zi de întreceri, în clasamen
tele generale conduc Sylvia Burka 
(Canada) — 88,720 p Ia feminin 
și Hans van Helden (Olanda) —

TENIS • La Umeaa, în campio
natul european pe teren acoperit, 
Suedia a învins Polonia cu 3—0 
(Norberg — Wisniewski 6—2, 6—3 ; 
Johansson — Drzymalski 6—3, 6—1; 
Norberg, Bengtsson — Wisniewski, 
Drzymalski 6—1, 4—6, 7—6).

BOLOGNA, 30 (prin telex). 
Etapa a 14-a a adus în fruntea 
clasamentului echipa Torino — 
neînvinsă încă — datorită în- 
frîngerii suferite de fosta lideră 
Juventus. Iată rezultatele și au
torii golurilor : Catanzaro — 
Milan 1—0 (Sperotto) — meciul 
s-a jucat la Catania ; Cesena — 
Lazio 0—0 ; Inter — Fiorentina 
1—1 (Anastasi, respectiv Berta- 
relli) ; Napoli — Perugia 1—1 
(Scarpa pentru Perugia și Chia- 
rugi pentru Napoli, care a ega
lat în ultimele minute) — întîl- 
nirea s-a desfășurat la Bologna; 
Roma — Juventus 3—1 (Di Bar
tolomei, Conti, Moyini — autogol, 
respectiv Bettega) ; Sampdoria 
— Bologna 0—0 ; Torino — 
Foggia 1—0 (Zaccarelli) ; Vero
na — Genoa 3—2 (Luppi 2, Fia- 
schi, respectiv Pruzzo 2).

Iată primele clasate :

burn — Orient 3—0 ; Chester — 
Luton 1—0 ; Ipswich — Wolver
hampton 2—2 ; Colchester — 
Derby 1—1 ; Liverpool — Car
lisle 3—0 ; Manchester United — 
Queens Park Rangers 1—0 ; 
Swindon — Everton 2—2 ; Not
tingham Forest — Southampton 
3—3 ; Newcastle — Manchester 
City 1—3 ; Port Vale — Burnley 
2—1.

• într-un meci contînd pen
tru campionatul englez Norwich 
a terminat la egalitate : 1—1, pe 
teren propriu, cu Stoke

R. F. GERMANIA:
ARE UN AVANS 

5 PUNCTE

City.

LIDERA 
DE

In 
hum 
bach

etapa a 20-a : V.f.L. Boc-
— Borussia Monchenglad-
0—0 ; Boru’r i Dortmund

— S. C. Karlsruhe 7—2 ; Werder 
Bremen — F. C. Saarbriicken 
1—0 ; F. C. Kaiserslautern — 
Hamburger S. V. 2—0 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — F. C. Koln 
4—0 ; Hertha BSC — MSV 
Duisburg 2—4 ; Fortuna Dussel
dorf — Tennis Borussia 
Eintracht Braunschweig — Ba
yern Miinchen 1—0.
Rot-Weiss Essen — Schalke 04 
a fost amînat. Primele clasate :
1. Bor. Monchengl. 20 13 4 3 41-20 30
2. Eintr. Brâunschw. 18 9 7 2 30-20 25

• Cunoscutul fotbalist vest-ger
man Gerd Miiller de la Bayern 
Miinchen, în vîrstă de 31 de ani, 
a fost supus zilele trecute unei 
intervenții chirurgicale (hernie 
de disc).

Medicii au declarat că Gerd 
Muller va rămîne internat 
spital pentru o perioadă 
zile, iar în continuare va 
disponibil timp de mai 
luni.

O—O ;

Meciul

în 
de 15 
fi in- 
multe

DE PRETUTINDENI
24
23
17
17

1. Torino 14 10 4 0 25— 6
2. Juventus 14 11 1 2 21—10
3. Inter 14 6 5 3 19—12
4. Napoli 14 6 5 3 23—17

golgeterilor
13 goluri.

ANGLIA : MECIURI FĂRĂ 
SURPRIZE

în clasamentul 
conduce Pruzzo cu

în turul 4 al „Cupei Angliei": 
Arsenal — Coventry 3—1 ; Aston 
Villa — West Ham 3—0 ; Bir
mingham — Leeds 1—2 ; Car
diff — Wrexham 3—2 ; Black-

LA DAMASC, meciul dintre 
Siria și Iran, pentru prelimina
riile campionatului mondial s-a 
încheiat cu victoria echipei Ira
nului cu 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Aii Bervin (min. 37).

SELECȚIONATA Cehoslovaciei 
care se pregătește în Olanda, a 
susținut un joc de verificare cu 
formația de amatori „Lira", pe 
care a învins-o cu 7—1 (3—0). 
Golurile au fost marcate de Ka
lis (3), Svoboda (2), Vizek și 
Suhlik.

IN MECI amical la Quito, e- 
chipa Ecuadorului a învins cu 
4—1 (0—1) formația Columbiei.

Oaspeții au deschis 
Eduardo Retat, cele 
învingătorilor 
Angel 
fuerte

fiind
Liciardi (2), 

și Jose Villafuerte.

scorul prin 
4 goluri ale 
marcate de 
Luis Villa-

ÎN
„mini-fotbal" în sală, de la Mos
cova, echipa locală Lokomotiv 
a întrecut cu 1—0 (0—0) o se
lecționată a cluburilor din Un
garia.

CADRUL turneului de

ECHIPA bulgară Cernomore 
Varna, a jucat la Mielec (Polo
nia) cu formația locală Stal cu 
care a terminat la egalitate : 
1—1 (0—1).


