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DRUMUL SPRE SPANIA (16 aprilie)
TRECE SI PRIN... FRANȚA!

Mîine, la Bordeaux, joc amical intre cei mai buni fotbaliști francezi și români

COMPETIȚII DE MASA 
SPECIFICE SEZONULUI

CE SE ÎNTREPRINDE, ÎN PREZENT, 
ÎN ȘCOLILE PROFESIONALE?

din 
la fiecare 

atractive 
de masă 
care ne

în numeroase localități 
țară se organizează 
sfirșit de săptămînă 
acțiuni și competiții 
specifice sezonului în 
aflăm. Redăm, pe scurt, în com
pletarea informațiilor publicate 
în numărul de ieri, relatări des
pre alte cîteva asemenea mani
festări ce au avut Ioc sîmbătă și 
duminică.

.SĂNIUȚA DE ARGINT", 
devenită tradițională, 
program bogat. Astfel, 
de pe dealurile Copă- 
vecinătatea comunei 

desfășurat

Raidul nostru 
în București 

și în cîteva j udele

• „i 
competiție 
a avut un 
pe pîrtiile 
cioasei, în 
gorjene Scoarța, s-a 
faza județeană a acestei populare 
competiții, la care au participat 
peste 200 de copii, cîștigători ai 
concursurilor precedente la ni
velul școlilor, comunelor și ora
șelor sau pe centre (în etapa de 
masă fuseseră angrenați peste 
15 000 de tineri și tinere, pio
nieri și uteciști). întrecerile ju
dețene au fost cîștigate de Maria 
Zglobiu (Liceul industrial nr. 1 
Tg. Jiu) și Mihai Glăvan (Liceul 
„T. Arghezi" Tîrgul Cărbunești).
• Pe Dealul Bucovățului de lin
gă Craiova s-a desfășurat faza 
municipală a aceleiași competiții, 
la care au participat, de aseme
nea, peste 200 de pionieri și șco
lari, reprezentanți ai celor 12 000 
de copii angrenați inițial în în
trecere. Concursurile municipale 
au fost cîștigate de pionierii 
Elena Cîrciumaru (Școala gene
rală nr. 21), Dumitru Ilina (Școa
la generală 23) și de uteciști i 
Elena Stancu (Liceul industrial 
C.F.R.) și Nicoiae Bivolan (Li
ceul industrial nr. 6). De remar
cat faptul că în aceeași zi, dumi
nică, au avut loc concursuri de 
sanie, schi, tenis de masă, șah 
și volei în toate comunele și 
orașele județului Dolj, fiind an
trenați peste 15 000 de tineri și 
tinere • După ce în fazele 
de masă ale „Săniuței de ar
gint" au luat startul circa 10 000 
de tineri din județul Mureș, du
minică cei mai buni dintre ei 
și-au disputat primele locuri irr 
etapa pe județ rezervată elevilor 
din licee și școli profesionale.
• Tot duminică la Harghita-Băi 
— unde s-au făcut cu sprijinul 
tineretului numeroase amenajări 
în vederea desfășurării în bune 
eondițiuni a concursurilor de 
iarnă — au fost programate în
trecerile rezervate elevilor.

• „CUPA INDEPENDENȚEI". 
Sîmbătă și duminică, în organi
zarea Consiliului județean Sibiu 
al sindicatelor s-a desfășurat pe 
pîrtia Oncești din stațiunea Păl
tiniș o competiție de schi dotată 
cu „Cupa independenței". La în
treceri au luat parte 86 de con- 
curenți, tineri din întreprinderile 
și instituțiile din județul Sibiu. 
La fond au cîștigat Maria Opriș- 
can (întreprinderea mecanică 
Mîrșa) și Gheorghe Szilagi (Mă-

. tasea roșie Cisnădie), iar la sla
lom Zigrid Kast (Centrul jude
țean de proiectări Sibiu) și Că
tălin Cantora (întreprinderea 
„Libertatea" Sibiu).

• „CUPA 16 FEBRUARIE". 
La clubul tineretului și în sala 
de sport a Liceului „Bolyai" 
din Tg. Mureș au avut loc în
treceri de tenis de masă, șah și 
baschet, în cadrul tradiționalei 
competiții „Cupa 16 Februarie". 
Au luat parte aproape 300 de 
elevi.

După suita materialelor referitoare la sarcinile 
de răspundere ce revin școlilor de toate gra
dele prin Programul de dezvoltare a mișcării 

sportive pină în 1980 și în continuarea raidurilor-an- 
chetă privind modul în care se acționează concret în 
diferite școli generale și licee, astăzi

a rubricii „SPORT ȘCOLAR" cuprinde 
treprinse de reporteri și corespondenți 
mai multe școli profesionale din Capitală și din cîteva 
județe.

lata unele constatări din aceste unități importante 
in care învață zeci de mii de elevi, muncitorii de mîine.

COMPETIȚIA ELEVILOR
DE LA „CONSTRUCȚII" IN MODEL

DE OROANILADE ȘI EFICIENTĂ
Ieri s-au încheiat întrecerile unei 

competiții care reține atenția în 
mod deosebit atit prin ineditul cit 
și prin eficiența ei. De aceea, ne 
vom referi doar în treacăt la ierarhia 
stabilită între firialiștii — în gene
ral foarte bine pregătiți — pe ca
re i-am aplaudat în frumoasa sală 
a Liceului de construcții industria
le nr. 23 din Capitală. Vom insista 
mai mult asupra modului exem
plar de organizare a acestui con
curs — finala campionatului de a- 
tletică grea pentru elevii din grupu
rile școlare industriale de construc- 

de Direcția personal 
din M.C.I. și aflat la

ții — inițiat 
și învătămint 
a 7-a ediție.

Este poate, 
că participanții au avut la dispo
ziție aparatură modernă și mate
riale exemplar pregătite, că asis
tența tehnică a fost asigurată de 
cadre de specialitate, că progra
mul desfășurării celor trei con
cursuri — la lupte greco-romane, 
box și haltere — a fost judicios 
întocmit și, în sfîrșit, că întrece
rile s-au bucurat de un public deo
sebit de entuziast. De altfel, con
fruntările au fost urmărite nu nu
mai în sală ci și.... în căminele 
școlii, în sălile de clasă, pe co
ridoare, aceasta prin intermediul 
sistemului de televiziune cu cir
cuit închis existent aici.

Impresiile frumoase culese ieri, 
în cele cîteva ore petrecute în mij- 
.lecui concurentilor, ca și opiniile 
exprimate de prof. Liviu Voicu- 
lescu, director adjunct și de prof. Ion 
Popa, șeful catedrei de educație' 
fizică, ne-au convins de pasiunea 
organizatorilor pentru sport. Și în
că ceva : bunul renume de care se 
bucură Liceul industrial nr. 23 pe 
tărim sportiv, rezultatele frumoase 
obținute și însăși organizarea fi
nalei Ia care am asistat sînt re
zultatul colaborării fructuoase pe 
care o realizează cu diferite alte 
unități de învățămînt și în special 
cu Școala sportivă „Energia".

Cît despre întrecerile propriu- 
zise, au excelat sportivii de la Pi
tești. la 
Sibiu la 
haltere.

suficient să arătăm

lupte, de la București și 
box. de la București la

Viorel TONCEANU

REȘIȚA: Cu mai
parcă, un vis. Aproape 
din

al
din

A fost, ] 
un sfert 
lui școlar 
derurgic < 
asalt, două 
Iul Moroasa, 
zență entuziastă Ia concursul de 
săniuțe Primul din acest trimes
tru. Altele, proiectate, rămîn în a- 
tenție pînă la... noi ninsori. Fiind
că. din păcate, zăpada a dispărut.

în aceste condiții, obiective de
sigur, activitatea sportivă a elevi
lor a fost dirijată spre șah (vic
torii pe toată linia. Radu Buburu-

efectivul Grupu- 
Combinatului si- 

Reșița a luat cu 
zile la rînd, dea- 
mareîndu-și o pre-

investigații în- 
ai ziarului în

tema principală

Dispută dîrză în întîlnirile de box, desfășurate ieri dimineață, în
Sala Liceului industrial nr. 23 din Capitală Foto : V. BAGEAC

SUCEAVA: Pepinieră pentru lupte și atletism
Unul dintre cei mai avizați 

cunoscători ai activității spor
tive a elevilor de la Grupul 
școlar profesional și tehnic din 
Suceava este chiar directorul 
instituției, prof. Dionisie Pînza- 
ru. împreună am asistat la „re
prizele" de gimnastică, organi
zate zilnic în cămine. Note ma
xime numai pentru băieți...

Cît privește activitățile spor
tive organizate de la începutul 
trimestrului II sînt de semnalat 
cațțțpjpnpfțjlg, pe cl^șe,, la șșh, 
tenis de masă, handbal, fotbal 
și volei, care angrenează marea 
majoritate a elevilor. Existența 
unui spațiu bitumat, mai ales 
pentru jocuri, rod al muncii 
elevilor și cadrelor didactice, 
favorizează desfășurarea unei 
asemenea activități multilate
rale. ,

Două mențiuni speciale. Pri
ma vizează colectivul de luptă
tori pregătit de prof. C. Topîr- 
zan. Amatori, elevi din 
clasele, 
ganelor 
trebuie 
acestui

doua mențiune: faptul că aici 
sînt încadrați, ca profesori, doi 
maeștri ai sportului la atletism, 
Dorin Melinte și Mihai Purice, 
reprezintă o garanție că atletis
mul va cunoaște 
nică dezvoltare, 
nuă și în acest 
ideea ca o dată
sezonului în aer liber primele 
concursuri atletice, pe clase și 
grupe de probe să devină un 
fapt împlinit... (1>L A.).

și el o puter- 
Selecția conti- 
trimestru în 

cu inaugurarea

BORDEAUX, 31 (prin telefon). 
Să refacem puțin itinerarul 
București — Le Chateau de 
Chabannes pentru a intra în at
mosfera turneului. După ateri
zarea la Paris, un autocar a 
transportat echipa României la 
stadionul „Parc de Prince". Am
fitrion a fost cunoscutul specia
list francez, Georges Boulogne, 
care a oferit echipei noastre na
ționale, un dejun în restaurantul 
stadionului. A urmat 
Saint Germain — 
care echipa noastră 
doar timp de o oră 
prinde trenul în gara Austerlitz. 
Meciul a fost deose'bit de in
structiv pentru sondarea stilului 
de joc al francezilor. O echipă 
deosebit de tehnică (Paris Saint 
Germain), condusă de antrenorul 
iugoslav Vasovic, a fost ținută 
în frîu de combativa echipă a 
lui Kader Firoud, în care cei 
mai buni ni s-au părut fostul 
internațional polonez Domarsky 
(prezent la Weltmeisterschaft) și 
mijlocașul dreapta Poissier. Ma
sivitatea acestor doi jucători a 
reușit să contrabalanseze finețea 
tehnică a echipei pariziene, care 
n-a izbutit să aplice marcajul 
strict decît o singură repriză, ce- 
dînd apoi inițiativa echipei lui 
Firoud, mai atletică și mai dură.

Drumul de la .Paris la Angou- 
leme a durat patru ore. Din fe
ricire, viteza mare a trenului a 
făcut ca gara Blois să fulgere 
doar în fața jucătorilor. Sosirea 
la Angouleme, a fost marcată de 
prezența gazetarilor și fotorepor
terilor. O nouă ambarcare, spre 
Jarnac, 30 km în direcția Bor
deaux. „Tricolorii" locuiesc la 
Chateau de Chabannes, un vechi 
castel. E o 
aici.. Castelul oferă, deci, < 
lente condiții de odihnă.

în cursul dimineții de 
echipa României a făcut 
prim, antrenament pe micul 
dion din localitate. în 
după-amiezii, un nou 
ment de două ore, inclusiv un 
joc la două porți, pentru că mai 
este puțin timp pînă la meciul 
de la Bordeaux. La ora amiezii, 
Ștefan Covaci a fost supus unei 
„conferințe de presă", Ia care au 
participat ziariști din regiune 
(Charente), din Bordeaux și... 
Paris.

Jocul de la Bordeaux se 
nunță deosebit. de dificil, 
rece echipa Franței va- prezenta 
un „11“ aproape complet, singu
rul absent de marcă: fiind Mi
chel Larque. (Absența lui Tre
sar are ca bază accidentarea 
ternaționalului).
î Reprezentanții 4,,coeoșului 
lie", sînt cantonați,'‘îhcepînd

jocul Paris
Nîmes, pe 

l-a urmărit 
pentru a

liniște desăvîrșită
exce-

luni, 
un 

sta- 
cursul 

antrena-

a-
deoa-

in-

■ de

„Cupa Poiana Brașov" la biatlon

V/

Gh. GARNIȚA, DIN NOU CEL MAI BUN
toate 

Școala, în concepția or- 
sportive locale, poate și 
să devină o pepinieră a 

Asport în Suceava.

multă zăpadă...
zan si Gheorghe Popovici) și te
nis de masă (o elevă în frunte, 
Malvina Lazăr). A început și tra
diționalul campionat de minifotbal, 
pe sectoare. Ceea ce vrea să în
semne 41 de echipe și peste 200 de 
meciuri. Tot în acest trimestru, 
reprezentanți ai școlii au fost pre- 
zenți la două acțiuni organizate pe 
plan municipal, una de cros (9 e- 
îevi de aici în primele 10 locuri)

FUNDATA, 31 (prin telefon). Spre 
deosebire de întrecerea precedentă 
a biatloniștilor, proba individuală 
s-a desfășurat pe un parcurs regu
lamentar, Gh. Gârniță s-a dovedit 
din nou cel mai bine pregătit în 
alergarea pe schiuri, unde credem 
că a înregistrat un substanțial pro
gres. în ziua cursei a bătut un vînt 
violent, care a împiedicat desfășu
rarea normală a cursei și a adău
gat un plus de secunde fiecărui 
concurent, dar chiar ținînd sea
ma de condițiile meteorologice a- 
mintite, precizia tragerii la țintă a 
lăsat și de data aceasta prea mult 
de dorit. De pildă, Gârniță a fost 
penalizat cu 8 minute ! Clasamen
tul probei individuale a fost con
firmat a doua zi de întrecerea șta-

(Continuare în pag. a 3-a)

SE POATE REALIZA UN BILANȚ SUPERIOR 
IN SPORTUL DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ

Plenara C.J.E.F.S
cauzele care au împiedicat o 
dezvoltare și rezultate pe mă
sura posibilităților create. Ast
fel, în domeniul sportului de 
masă, numărul celor care prac
tică sistematic mișcarea și exer
cițiul fizic este încă mic, o se
rie de inițiative valoroase nu 
sînt duse pînă la capăt, în al
tele se manifestă formalism și 
rutină impregnată cu accente 
de festivism; gimnastica în 
producție este încă prea puțin 
introdusă și pentru că această 
acțiune n-a fost bine organiza
tă și concepută.

în activitatea de performanță, 
deși Brașovul prezintă cel mai 
bogat bilanț din istoria sportivă 
a județului (o medalie olimpică 
de bronz la lupte prin Stelian 
Morcov, două titluri europene 
la tir — Eva Olah, o medalie 
de bronz la campionatele euro
pene de lupte, locul doi la cam
pionatele europene de box ti
neret, două titluri balcanice, 
104 titluri de campioni națio
nali, 18 recorduri republicane), 
rezultatele puteau fi mult mai 
valoroase în raport cu cerințele, 
cu numărul și calificarea antre
norilor, cu baza materială mult 
îmbunătățită în ultima vreme. 
Este recunoscut faptul că în ul
timii ani Brașovul, comparativ 
cu alte centre ale țării, este în 
regres la atletism, baschet, vo-

r,

Brașov

azi (luni, n.r.), în apropiere de 
Bordeaux.

în programul turneului a in
tervenit o modificare. Al doilea 
meci se va juca la Nice, în ziua 
de 8 februarie, în compania e- 
chipei locale, care a învins du- 
minică pe Rennes, cu 4—0. Două 
din cele patru goluri au fost 
înscrise de iugoslavul Bjekovic. 
în apărare, a strălucit compa
triotul său, Katalinsky. Al trei
lea joc va avea loc la 16 fe
bruarie, în compania „străinilor" 
din Franța, care anunță o 
mație extrem de puternică, 
participarea argentinienilor, 
frunte cu Bianchi.

„Tricolorii" lucrează cu 
tensitate.. Ei numără orele, 
conștienți de faptul că, față de 
selecționata franceză, contează 
atit handicapul de pregătire 
(francezii se află în plin cam-

g=

for- 
cu 
în

in-

pionat) cît și 
tății.

acela al omogeni-

★
care telefonăm, li- 
Chateau de Cha

bannes e parcă și mai subliniată. 
Fotbaliștii noștri sînt gata de 
culcare. Ei urcă, unul după al
tul, pe scările de marmură, pă
răsind r-
printre 
mesele Henri IV, cele două mari 
televizoare par dintr-o cu totul 
altă lume.

La Chateau de Chabannes. m 
afara fotbaliștilor români, nu 
mai locuiește nimeni... Să spe
răm că acest calm acumulat 
va înlesni o veritabilă declan
șare în meciul de la Bordeaux, 
care — așa cum se știe — se 
va disputa miercuri 2 februarie.

loan CHIRILA

La ora 
niștea de

Ia 
la

holul imens, în care, 
fotoliile Louis XVI și

IMPERATIVUL ETAPEI ACTUALE
DE PREGĂTIRE A FOTBALIȘTILOR

s

fetelor in urma căreia s-a remar
cat din nou Gârniță, lui revenin- 
du-i meritul principal în cucerirea 
victoriei de către ștafeta Dinamo.

Rezultate : INDIVIDUAL 20 km: 
1. Gh. Gârniță (Dinamo) 1 h 25:53
(8) ; 2. I. Mirza (A.S.A.) 1 h 26:29 
(5) ; 3. Gh. Voicu (A.S.A.) 1 h 28:14
(9) ; 4. N. Cristoloveanu (A.S.A.) 
1 h 28:31 (7) ; 5. D. Drăghici (A.S.A.) 
1 h 29:38 (9) ; 6. Gh. Duca (Dina
mo) 1 h 33:26 (5) ; ȘTAFETA 4X7,5 
km : 1. DINAMO I (Forico, Țepo- 
su, Gârniță, Duca) 2 h 08:16 (5 tu
re penalizare) ; 2. A. S. Armata 
(Mandruș, Cristoloveanu, Voicu, 
Fontana) 2 h 09:08 (8) ; 3. C.S.U. 
Oradea (Kerezsi. Dihoi, Urs Veș- 
tea) 2 h 13:21 (6).

-a încheiat prima etapă a perioadei pregătitoare a echipe
lor fruntașe de fotbal. Incepînd de ieri, formațiile divizionare 
A și B au pășit - potrivit indicațiilor metodice ale F.R.F. - 
în etapa a doua de pregătire, precompetițională. S-a lucrat 
pînă acum pentru creșterea treptată a capacității de efort, 
pentru dezvoltarea fizică generală și îmbunătățirea calități-

§ lor fizice de bază - rezistență și forță în special - pentru corec- 
g tarea unor deficiențe tehnice, s-au reactualizat, teoretic și chiar 
gș practic, problemele de tactică generală. Ca pondere în ansamblul 
g factorilor antrenamentului sportiv, pregătirea fizică a acoperit apro- 

ximativ 70 la sută din conținutul instruirii, dar și în aceste con- 
g diții, mingea nu a lipsit — și bine s-a procedat - de la nici o 
îȘ lecție de antrenament. Chiar dacă, așa după cum am avut pri- 
țj lejul să constatăm la fața locului, spațiile in care s-a efectuat 

instruirea, în cursul lunii care a trecut, au fost în majoritatea 
îs cazurilor improprii execuțiilor tehnico-tactice.

La capătul a trei săptămâni de activitate, desfășurată in afara 
g localităților de reședință ale echipelor divizionare, se poate spune 

că a existat pretutindeni o atmosferă de pregătire intensă, că in 
g zilele, de multe ori aspre, ale lunii ianuarie, s-a lucrat bine și cu
Șg rîvnă. Ca în fiecare an, de altfel, în această primă etapă a in-
Jg struirii. O asemenea remarcă este valabilă atit în cazul echipelor
g- — cele mai multe ca număr — care au avut permanent la dispoziție
j? intreg efectivul de jucători, cît și al acelora cu efectivele incom- 
g plete, datorită selecționării unora dintre componenții lor in lotul 
gi reprezentativ, cum au fost și continuă să fie Steaua, Dinamo, Uni- 
ss Versitatea Craiova, F.C. Argeș, A.S.A., Sportul studențesc, Jiul sau 
îg Politehnica lași. Și este de presupus ca, intr-un astfel de climat 

de muncă, să se fi realizat, pînă in prezent, rezervele energetice 
g= necesare optimizării pregătirii în continuare și integrării acesteia 

in ritmul pe care-l pretinde competiția in perspectivă.
De acum înainte, în fața echipelor noastre divizionare stau sar- 

g cinile celei de a doua etape, precompetiționale. In cadrul acesteia, 
gî pe baza acumulărilor dobindite, urmează a se trece, treptat, la 
g adaptarea capacității de efort in raport cu cerințele jocului, la 
gj dezvoltarea și perfecționarea calităților fizice specifice, la îmbuna- 
J- tățirea și perfecționarea procedeelor tehnice de bază și specifice 
g| postului, la organizarea jocului pe compartimente și în' ansamblu, 
g; respectîndu-se, cu acest prilej, indicațiile F.R.F. privind trăsăturile 
gf de bază ale fotbalului modern : circulație permanentă a jucăto- 

rilor, aplicarea marcajului în apărare, folosirea liberoului, sehim- 
|| barea repetată a ritmului de joc.
Ș Toate aceste sarcini - incluse calendaristic în limitele lunii 

februarie - conturează imaginea unei etape de pregătire care, 
prin caracteruj său specific, prin conținutul și complexitatea instrui- 
rii programată pe parcursul a încă patru săptămîni, își propune 
să asigure, pînă la reluarea activității oficiale de primăvară, instau- 

g| rarea formei sportive, omogenizarea tactică și morală a echipelor, 
g deprinderea colectivă de a acționa cu eficacitate în spiritul unei 
gj idei de joc proprii.

Din experiența anilor trecuți, s-a constatat insă că tocmai în 
această porte a pregătirii - cu un rol hotăritor pentru randamentul 

g echipelor in perioada competițională — se înregistrează scăderi de 
gî interes și concentrare in muncă, intervin adesea și nedorite abateri 
5$ de la disciplina instruirii și de la viața sportivâj care - adeseori 
g - fac să se risipească acumulările dobindite cu multă trudă in 
g| prima etapă a pregătirii. De aceea, este de datoria tuturor facto- 
g rilor din sfera performanței fotbalistice — jucători, antrenori, con- 

ducători - să vegheze ea toate acumulările cantitative și calitative 
g de pînă acum să se transforme, în zilele de pregătire care ur- 
g| mează, în ciștiguri reale pe planul jocului, elementul direcțional 
gg al procesului instructiv-educativ, privit în ansamblul său.

La Brașov a avut loc plenara 
C.J.E.F.S la care au 
membrii Consiliului, 
tanți ai organizațiilor 
atribuții în mișcarea 
profesori, activiști, 
fruntași, invitați.

Prezentînd raportul 
la activitatea sportivă a 
țului Brașov pe anul 1976, to
varășul Vasile Lăzăruț, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S., a 
înfățișat celor prezenți bilanțul 
realizărilor în sportul de masă 
și cel de performanță brașo
vean, contribuția cluburilor și 
asociațiilor și a unor unități 
școlare și de studenți la creș
terea prestigiului sportului bra
șovean și, implicit, a celui româ
nesc. S-a desprins, astfel, con
cluzia că în anul încheiat, sub 
conducerea organelor de partid, 
C.J.E.F.S. și celelalte orga
nizații cu atribuții sporti
ve au acționat și au reu
șit să răspundă prin multe re
zultate la cerințele crescute ale 
perioadei analizate. Aceste reu
șite demonstrează tocmai poten
țialul uman material, tehnic și 
organizatoric de care dispune 
Brașovul. Trecînd în revistă 
succint rezultatele bune și pro
gresul realizat în diferite dome
nii de activitate, raportul a 
subliniat, însă, într-o mai mare 
măsură, lipsurile încă existente,

participat 
reprezen- 
locale cu 
sportivă, 
sportivi

cu privire 
jude-

lei și fotbal. De asemenea, 
sporturile de iarnă specifice 
zonei de munte consemnează 
serioase rămîneri în urmă la 
toate disciplinele: patinaj, ho
chei, biatlon, bob, schi. De alt
fel, rezultatele slabe de la 
Innsbruck reflectă această stare 
de lucruri. Există un front 
prea larg de discipline
sportive care duce la o fărâmi
țare de forțe, de preocupări și 
fonduri ; aportul sportului șco
lar și universitar este prea mo
dest ; cadrele tehnice, deși nu
meroase, nu și-au adus contri
buția așteptată în creșterea per
formanței ; au existat preocu
pări insuficiente în munca de 
educație.

Dacă unele obiective ale spor
tului de performanță n-au fost 
atinse, faptul se datorește, între 
altele, organizării neeficiente, 
fără atenții prioritare, eficienței 
scăzute față de obiective și acti
vității modeste a multor cadre 
de specialitate. Sînt și alte 
cauze: o selecție nepotrivită, o 
muncă de îndrumare și control 
nesistematică și insuficientă din 
partea organelor de conducere 
sportivă etc. Toate aceste aspec
te critice șl autocritice reținute

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 2-a)

REZULTATE TEHNICE
Steaua
Știința Bacău 
Univ. București 
Gloria Arad
II. C. Minaur B. Mare
Dinamo Brașov

Următorul turneu
Ioc în zilele de 5 (etapa a XVÎÎ-a),

— C.S.M. Borz. 34—21
— C.S.U. Galați 25—20
- „U“ Cj-Napoca 13-16
— Poli Timișoara 22—25
— Dinamo Buc. 18—20
— Relonul Săv. 17—17 .

de sală al campionatului va avea 
_ _ ---------,, 6 (etapa a

XVIII-a) și 7 februarie (etapa a XlX-a) în sala „Vic
toria" din Ploiești.

(15— 8) 
(10- 8) 
( 3- 9) 
(10—13)
( 9-10) 
(10—14)

Stockl (Steaua) sur
prins ieri in momen- 

cind plonjează 
e poarta echipei 
C.S.M. Borzești

Foto : I. MIHĂICA

Turneul piteștean al Diviziei A la handbal masculin

UN MECI PALPITANT: DINAMO BUCUREȘTI
H. C. MINAUR BAIA MARE 20-18
PITEȘTI, 31 (prin telefon) — Sala sporturilor din 

tate s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei ce au dorit să 
rească jocurile ultimei etape a turneului campionatului 
viziei A la handbal masculin, prilej cu care am asistat 
confruntări dîrze și de un nivel tehnic mai bun.

locali- 
urmă-

Di- 
la

STEAUA — C.S.M. BORZEȘTI 
34—21. O suită de 6 goluri în
scrise de Drăgăniță a dovedit 
încă din primele minute ale 
partidei că formația antrenată de 
Cornel Oțelea și Otto Telman nu 
este dispusă să facă vreo conce
sie adversarei sale. Această im
presie de început s-a confirmat 
și pe parcursul întîlnirii, cam
pionii jucînd sobru, atent. Au 
marcat : Drăgăniță 13, Dan Pe
tru 6, Kicsid 4, Ncagu 4, Stockl

1 —3, Voina 2, Birtalan 1, Cheli 
Steaua, Badea 5, Bucioacă 5,. Gr. 
Berbecaru 4, Arsene 2, Smerea 
2, Moise 1, Ghioc 1, Lozeanu 1 —
C. S.M. Borzești. Au condus bine
D. Gherghișan și T. Dăian — Iași.

ȘTIINȚA BACĂU — C.S.U. 
GALAȚI 25—20. Băcăuanii au 

. obținut o victorie mult mai di
ficilă decît o arată scorul final. 
Ei s-au apărat mai slab ca de- 
obicei, fapt care a permis gălă- 
țenilor să puncteze facil. în cele

din urmă, însă, diferența de va
loare dintre cele două formații 
și-a spus cuvîntul, Știința obți- 
nînd pe merit cele două puncte 
puse în joc. O remarcă pentru 
evoluțiile lui Costel Petrea și 
Iosif Boroș de Ia învingători și 
a lui C. Hornea de la învinși. 
Punctele au fost înscrise de : Bo
roș 7, 
Voinea 
Știința 
nea 4,
rinescu 1, I. Petrică 1 — C.S.U. 
Galați. Au arbitrat I. Păunescu 
și Geo Dumitrescu — București.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 16—13. Beneficiind

Deacu 6, Eftene 5, 
3, Cornea 3, Petrea 
Bacău, Văduva 10, 
Popa 2, Vasilache 2,

N. 
1 — 
Hor- 
Ma-

de un potențial 
perior, clujenii 
această dată în 
diționalul derby studențesc. Au 
înscris : M. Constantin 6, Voik
3, Rus 2, Orosz 2, Jurcă 2, Căl
dare I — Universitatea Cluj-Na- 
poca, Baican 7, Bako 2, Mari
nescu 1, Szabo 1, Cean 1, Mar- 
cu 1 — Universitatea București. 
Au condus C. Ștefănescu și M. 
Pașek — Craiova.

GLORIA ARAD — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 22—25. Un 
meci aprig disputat, în care ti
mișorenii au trebuit să arunce în 
luptă toate resursele lor pentru 
a învinge o echipă foarte ambi
țioasă. Au înscris : Folker 9, 
Țîmpu 5, Gunesch 4, Feher 4. 
Diliță 1, Oprescu 1, Cristian 1 — 
Politehnica, Jenea
4, Biirger 4, Ball 3, Koleth 
Bugariu 2, G. Constantinescu 1 — 
Gloria. Au condus P. Cirligeanu 
și M. Marin — București.

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
DINAMO BUCUREȘTI 18—20. 
O partidă de zile mari, pentru 
care ambele formații merită fe
licitări. Sugestivă a fost evolu
ția scorului : min. 8, 0—4, min. 
13, 2—6, min. 30, 10—9, min. 44, 
16—11, min. 54, 17—16, min. 58. 
18—18 ! Au marcat : Mironiuc 6, 
Panțîru 5, Palko 4, Avramescu, 
Odae și Răzor pentru H. C. Mi
naur, Grabovschi 5, Licu 4, Ștet 
4, Cosma 4, Filipescu 2 și Tase. 
Bun arbitrajul lui D. Purică și 
N. Danieleanu — Ploiești.

Horio ALEXANDRESCU

ofensiv mult su- 
au tranșat de 

favoarea lor tra-

5, Schragner
3,
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liderul tinerei generații este capabil să se ridice la 
Carol Corbu, cel care a constituit pentru el modelul

greco-romane)ION DRAICA (lupte

competi- 
Spicuim, 
pe cele 
acestea, 
se vor

Șc. sp. 2 Constanta. Primul său an
trenor a fost Constantin Ofițerescu, 
cel care se ocupă și in prezent de 
pregătirea sa. Este elev in anul V la 
Liceul industrial de construcții. 
Campion național de juniori ți cam
pion balcanic (1976). Înălțime t 1,80 
m ; greutate : 82 kg.

gî I S-a născut la Constanța, la S ta
ft 1 nuarle 1953. Practică sportul lupte-

■ lor greco-romane din anul 1973, la 
\ 

I

BEDROS BEDROSIAN (atletism)
BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL 

PENTRU GIMNAȘTII FRUNTAȘI
V 9

Nivel competitiv tot mai ridicat j

S-a născut la 21 mal 1955 la Bucu
rești, are 1,78 m înălțime și cintă- 
rește 63 kg ; căsătorit, are o fe
tiță de 4 luni ; a început practicarea 
atletismului în 1968 la Viitorul sub 
îndrumarea fostului recordman 
țării la săritura în lungime 
triplusalt Sorin Ioan, care îl p 
gătește și în prezent ; este legitim... 
la clubul Dinamo ; evoluția perfor
manțelor la triplusalt : 1971 — 14,13 
m, 1972 — 14,88 m, 1973 — 15,47 m, 
1974> — 16,26 m, 1975 — 15,92 m,
1976 — 16,69 m.

unul din „copiii cuminți" ai atletismu-Bedros Bedrosian este
lui nostru. Discret, modest, echilibrat și serios, Bedros nu are 
nimic dintr-o vedetă a arenei sportive. Doar săriturile sale, din 
ce în ce mai lungi, sînt pe cale să-1 facă o vedetă autentică. In 
toamnă a încheiat sezonul cu un 16,69 m care i-au adus un loc 
între cei mai buni 10 „canguri" europeni ai sezonului și a doua 
poziție în ierarhia din toate timpurile a săritorilor noștri ; acum 
la primul concurs indoor al anului, reușește 16,49 m. Menținere 
a formei de anul trecut sau creștere calitativă ? înclinăm spre a 
doua alternativă cu convingerea că Bedrosian este capabil de 
rezultate și mai bune.

într-o probă de frumoasă tradiție a atletismului românesc, 
Bedrosian, 
nivelul lui 
ideal.

De mal mulți ani, antrenorul constănțean C. Ofițerescu ne 
vorbea cu multă încredere despre unul dintre elevii săi, Ion 
Draica, asigurîndu-ne că acesta este cel de-al doilea mare talent 
pe care-1 va da lotului național (după C. Alexandru). Anii au 
trecut, tînărul junior s-a dezvoltat frumos, îndemînarea și perse
verența în pregătire i-au permis să realizeze mari salturi pe linia 
performanțelor sale sportive. Campion de juniori în ultimii doi 
ani, el a fost selecționat în echipa națională pentru Balcaniada de 
tineret de anul trecut, unde și-a învins categoric toți adversarii, 
în luna decembrie a anului 1976, participînd la un turneu interna
țional organizat în Turcia (pentru seniori) Draica s-a clasat pe 
primul loc, producînd o foarte frumoasă impresie. Duminică a 
avut loc prima etapă a Diviziei de greco-romane. în rîndul în
vingătorilor la cele zece categorii, deși participau sportivi puter
nici de la formațiile Progresul și Metalul București, Dacia Pitești, 
Dunărea Galați etc., s-a numărat și Ion Draica (cat. 82 kg).

Recent, conducerea Federației 
de gimnastică a stabilit princi
palele competiții internaționale 
la care vor fi prezenți în acest 
an gimnastele și gimnaștii frun
tași din țara noastră. Este vor
ba de concursuri internaționale 
de anvergură (campionatele eu
ropene, de pildă), turnee impor
tante, meciuri inter-țări, campio
nate balcanice sau alte 
ții de interes major, 
pentru cititorii noștri, 
mai importante dintre 
in ordinea în care ele 
desfășura.

CUPA AMERICII, tradițional 
concurs internațional, programat 
la New York în zilele de 12—13 
martie, la care și-au anunțat 
prezența gimnaști și gimnaste din 
România, U.R.S.S., R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Ungaria, 
Japonia. Țara noastră va parti
cipa ,cu două gimnaste și doi 
gimnaști;

TURNEE INTERNAȚIONALE 
ÎN U.R.S.S. De cîțiva ani, Fe
derația de gimnastică a U.R.S.S. 
organizează la Moscova și Riga 
prestigioase turnee internaționa
le. Țara noastră va'fi prezentă, 
ca și în anii precedenți, atît la 
Moscova cît și la Riga cu cîte 
trei gimnaste și trei gimnaști 
(1—7 aprilie) ;

TURNEUL CAMPIONILOR DE 
LA LONDRA. în 
Nadia Comăneci 
dora Ungureanu 
gat la feminin. 
(15—16 aprilie) o 
gimnast din țara 
din nou prezenți
tei interesante întreceri.

ultimii doi ani, 
(1975) și Teo- 

(1976) au cîști- 
Anul acesta 

gimnastă și un 
noastră vor fi 

la startul aces-

CAMPIONATELE INTERNA
ȚIONALE ALE ROMÂNIEI. Tra
diționala competiție a Federației 
noastre de gimnastică va avea 
loc la București (22—24 aprilie) 
cu participarea a cîte 10 sportive 
și 10 sportivi români și a nu
meroși invitați de peste hotare ;

ITALIA — ROMÂNIA, con
fruntare între echipele mascu
line ale celor două țări, progra
mată în zilele de 7—8 mai, pro
babil la Roma ;

CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR DE ȘAH
PE ECHIPE, LA PRIMA EDIȚIE

A

CAMPIONATELE EUROPENE.
La Praga (13—14 mai) sînt pro
gramate cele feminine ; La Vil
nius (U.R.S.S.) — cele masculine 
(27—28 mai). Pentru prima oară, 
la întrecerea feminină vor evo
lua cîte trei sportive de fiecare 
țară. Lâ masculin se va concura, 
de asemenea, cu cîte trei spor
tivi de țară ;

ALTE TURNEE INTERNA
ȚIONALE. Gimnaste și gimnaști 
români se vor număra printre 
competitorii concursurilor de la 
Varna (8—10 iunie), Antibes, în 
Franța, în zilele de 10—11 iunie, 
la EUROTURNIR (Wiesbaden, 
R. F. Germania), 26 iunie.

CONCURS DEMONSTRATIV 
ÎN R.D.G. Nadia Comăneci și 
Dan Grecu vor evolua în zilele 
de 29—30 iulie în R. D. Ger
mană, în cadrul unui concurs 
demonstrativ ;

CAMPIONATELE BALCANI
CE. După cum s-a mai anunțat, 
ediția din acest an va avea loc 
la Atena (1—2 octombrie). Ca 
și în anii precedenți, vom fi 
reprezentați de echipele feminină 
și masculină, precum și de spor
tivele de la gimnastică ritmică 
modernă ;

ANGLIA — ROMÂNIA. Con
comitent cu întrecerile balcani
ce, o echipă feminină a țării 
noastre va susține la Londra 
un meci cu reprezentativa An
gliei (1—2 octombrie).

ROMÂNIA — FRANȚA. Echi
pa feminină reprezentativă va 
evolua la București (28—29 oc
tombrie) în compania selecțio
natei Franței;

CUPA KUNIKI, la Nagoya. 
Patru gimnaste românce vor lua 
startul la această întrecere în 
care, anul trecut, Nadia Comă
neci, Teodora Ungureanu și Ma
riana Constantin s-au clasat pe 
primele trei locuri. Anul acesta, 
concursul va avea loc în zilele 
de 10—13 noiembrie ;

ROMÂNIA — R. F. GERMA
NIA, echipe feminine B (19—20 
noiembrie, la Bacău) ;

ROMÂNIA — R. P. UNGARĂ. 
O tradițională confruntare din
tre primele echipe feminine ale 
celor două țări. Concursul este 
programat la Bacău (26—27 no
iembrie).

ROMÂNIA — R. D. GERMA
NĂ, meci bilateral între echi
pele 
țări, 
șura 
brie
noastră.

Se poartă 
perfectarea și

, internaționale, între care o de
monstrație a echipei feminine în 
Spania, un concurs demonstrativ 
al gimnastelor noastre fruntașe 
în Israel, un turneu în Franța, 
tot al echipei feminine.

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO ȘI STEAUA 
POT SĂ ȘI AMELIOREZE POTENȚIALUL DE JOC

De la derbyul campionatului masculin, la cupele europene

Primele etape ale returului cam
pionatelor Diviziei A de volei au 
marcat un ușor progres in com
portarea majorității echipelor com
parativ cu evoluțiile lor din toamna 
trecută, fapt sesizat și de iubi
torii acestui sport care au asistat 
în număr mai marș la jocurile 
importante și chiar la cele cu fa
vorite sigure.

Din partidele programate sîm
bătă și duminică, firește, un in
teres major a existat in jurul 
derbyului Dinamo — Steaua. Din 
mai multe rațiuni : pentru că 
există o veche rivalitate intre a- 
ceste două echipe-pilot ale vole
iului nostru masculin, pentru că 
era de așteptat un spectacol de 
calitate și o dispută captivantă 
(prezumție confirmată, chiar dacă 
Dinamo a cîștigat în trei, seturi), 
pentru că ambele competitoare ur
mează să ne reprezinte în turneele 
finale ale cupelor europene, iar o 
confruntare directă, cu miză, pu
tea oferi unele indicii în legătură 
cu potențialul lor... Dar să între- 
rupem firul motivațiilor și să în
cercăm să extragem cîteva con
cluzii din acest meci-test și în 
corelație cu unele evoluții ante
rioare. Mai întii, despre reprezen
tanta noastră în Cupa campioni
lor. DINAMO este la ora actuală 
una dintre cele mai solide echipe 
de club europene, poate cea mai 
puternică în unele compartimente : 
atac, blocaj, coordonare. Toate a- 
ceste atuuri importante le-au do
vedit dinamoviștii și în partidele 
din C.C.E., și în întîlnirea cu 
Steaua. Cine a văzut primele două 
seturi în compania campioanei R. D. 
Germane (S. C. Leipzig) și începu
tul meciului cu Steaua a putut 
aprecia capacitatea ridicată a sex
tetului lui George Eremia. Grație 
maturității jucătorilor și iscusinței 
conducătorului de joc, Oros, echipa 
se mișcă în teren cu o dezinvol
tură uimitoare, realizează acțiuni 
de atac de o mare spectaculozi
tate și eficiență, în timp ce blo-

cajul dovedește multă clarviziune. 
Pe dinamoviști îi pîndește însă un 
pericol, de care credem că și an
trenorul lor este conștient : slă
birea concentrării și 
de joc după 
rică. Așa s-a 
tul al treilea 
după primul 
Steaua, 
diții, principalele atuuri dinamo- 
viste nu au mai avut eficienta 
obișnuită, iar mobilitatea scăzută 
în apărarea din linia a doua (unul 
din puncte’e nevra’gice ale echi
pei) a ieșit mai clar la iveală. 
Cert este că spre tinalurile de 
meci campionii s-au descurcat de 
fiecare dată mai greu, lăsînd sen
zația că nu au o pregătire fizică 
suficientă. Dar sextetul dinamovist
— dincolo de oboseala firească ce 
se acumulează în 30—40 de mi
nute de joc — a dovedit în cîteva 
rînduri (ultimele două seturi cu 
Dukla Liberec și finalul meciului 
cu Steaua) că au 
resurse pentru a 
in favoarea lor.

Desigur, socotim 
faptul că Dihâmo : 
un sextet de bază puternic, dar 
este știut faptul că într-un meci 
greu (cum va fi cel cu Ț.S.K.A. 
Moscova, în C.C.E.) și, mai ales, 
într-o competiție cu jocuri zilnice 
importanța rezervelor este consi
derabilă în menținerea prospeți
mii. Or, nefolosirea mai frecventă 
în partide cu miză a rezervelor 
poate să aibă consecințe neplă
cute. Prin lipsa lui Păușescu din 
sextet, sîmbătă a fost titularizată 
prima rezervă — Giinther Enescu 

' — care a dat satisfacție, dar s-a 
văzut, în special în fazele de 
apărare, că el nu este încă rodat 
alături de Schreiber, Udișteanu, 
Oros, Dumănoiu și Tutovan. De 
asemenea, Băroiu și Marinescu, 
introduși în momentele grele în 
linia a doua, au greșit majoritatea 
execuțiilor. Ceilalți doi ridicători
— Chiș și Vrîncuț — nu au fost

LA BASCHET,

masculine ale celor 
care urmează 
în zilele 
într-un

a ritmului 
o dominare caiego- 
întimplat și în se- 
cu S. C. Leipzig și 
set 

sîmbătă.
in partida cu 

In aceste con-

totuși destule 
tranșa victoria

un mare cîștig 
și-a omogenizat

folosiți. Ce s-ar întimpla dacă 
Oros ar avea o „zi slabă" sau — 
ceea ce n-am dori — s-ar acci
denta ?... Sînt citeva puncte asu
pra cărora antrenorul G. Eremia 
se va opri poate în cele aproape 
3 săptămini pe care le are la 
dispoziție pentru pregătirea etapei 
finale a C.C.E.

STEAUA — care nu va avea 
în Cupa cupelor adversari de ta
lia celor ai dinamoviștilor, dar nici 
ușor de depășit — s-a remarcat 
in primul rind printr-o bună pre
gătire fizică și printr-o apărare 
mai mobilă în linia a doua. A 
dovedit-o la un nivel înalt în par
tida cu Plomien Sosnowiec și par
țial simbătă în cea cu Dinamo. 
Prezintă însă cîteva minusuri o- 
biective și subiective : lipsă de 
experiență, sextet de bază insu
ficient de omogen, care suferă nu
meroase schimbări de structură în 
cursul jocului, mulți ridicători dar 
între ei nici un coordonator de 
mare autoritate și constanță...

Comparând evoluțiile în meciu
rile cu Plomien și cu Dinamo, so
cotim că voleibaliștii lui Aurel 
Drăgan au cîștigat de o manieră 
categorică pe primul și l-au pier
dut pe celălalt nu numai datorită 
ripostei adversarului, ci și dato
rită tacticilor adoptate. Părerea 
noastră este că un joc combina- 
tiv și în viteză, cu acțiuni variate 
se impunea cu atît mai mult și 
în meciul de sîmbătă, în care a- 
părarea adversarului strălucea în
deosebi prin blocaj... Și credem 
că se impune și în turneul final 
al Cupei cupelor.

Atît Dinamo, cit și Steaua se 
află în evident progres față de 
anul trecut, ceea ce ne face să 
sperăm într-o bună reprezentare 
a voleiului nostru în finalele cu
pelor europene. în cele 3 săptă
mâni care au rămas ele pot să-și 
amelioreze încă prestațiile. Acesta 
este și scopul observațiilor de 
mai sus...

Aurelian BREBEANU

ÎNTRECERILE INTERNE

In lumina sarcinilor izvorite din 
recentele documente de partid pri
vind continua dezvoltare de masă 
a mișcării noastre sportive și a- 
tragerea unui număr tot mai mare 
de oameni, mai ales copii și tineri, 
în practicarea diferitelor discipline, 
șahul românesc se îmbogățește cu 
o competiție nouă, care deține din 
start toate atributele pentru a-și 
putea cuceri prestigiu și populari
tate. Totodată, ea va putea juca 
un rol major in popularizarea 
„sportului minții”, in mărirea con
siderabilă a numărului practicanți- 
lor săi, in rindurile copiilor, ale 
tinerei generații.

Transpunîndu-se în viață o mai 
veche idee, a luat ființă, din a- 
cest an, CAMPIONATUL NAȚIO
NAL ȘCOLAR PE ECHIPE.

Regulamentul a fost astfel în
tocmit, incit să permită unui nu
măr foarte mare de elevi și eleve, 
practic întregii populații școlare, 
să participe la întrecere. în prima 
sa fază — etapa pe școală — com
petiția are un caracter individual, 
pe clase și cu o finală pe școală, 
pentru a stabili jucătorii și jucă
toarele din care se vor alcătui 
echipele (6 + o rezervă, la băieți 
și 4 + o rezervă, la fete). Etapa 
pe localități sau centre de locali
tăți (pînă la 10 martie) se va des
fășura pe echipe reprezentative de 
școli, sistem turneu, in grupe de 
maximum șase, iar cîștigătoarele 
grupelor se vor întîlni într-un tur
neu final pentru desemnarea cam
pioanei. Etapa pe județ (intre 
15—31 martie) se va organiza după 
același sistem.

Campionatele județene își vor 
disputa penultima etapă a compe
tiției (6—14 aprilie), repartizate 
astfel :

ZONA I : Bacău, Botoșani, Iași. 
Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea 
(Ia Iași) ;

ZONA A II-A : Brăila, Buzău, 
Constanța, Dîmbovița, Ialomița, 
Ilfov, Prahova și Tulcea (la Plo
iești) ;

ZONA A III-A : Argeș, Caraș- 
Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, 
Teleorman și Vîlcea (la Pitești) ;

ZONA A IV-A : Alba, Arad, 
Bihor, Hunedoara, Satu Mare, Si
biu și Timiș (la Arad) ;

ZONA A V-A : Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, 
Maramureș, Mureș și Sălaj (Ia 
Cluj-Napoca) ;

ZONA A VI-A : Municipiul Bucu
rești.

Etapa finală ■ se va organiza In-— 
tr-o tabără, în vacanța de vară, cu 
participarea primelor două echipe 
clasate în fiecare

M.E.I., C.C. al 
și C.N.E.F.S. 
Română de Șah) 
campionatului — 
serie de detalii tehnice Șe va juca 
conform Regulamentului F.R.Ș., 
ediția 1975. La etapele pe locali
tăți și cele județene nu se vor 
utiliza ceasuri de control. în cazul 
cînd la unele partide, totuși, se 
vor folosi ceasuri, se va acorda 
fiecărui jucător 2 ore pentru 50 de • 
mutări. La etapele județene și în 
finală se va juca obligatoriu cu 
ceasuri de control (2 ore pentru

zonă.
U.Ț.C., C.N.O.P. 

(prin Federația
— organizatorii 
au stabilit și o

este hotărîtoare pentru destinul 
întregii competiții. Nuțrim speran
ța că toți factorii responsabili vor 

..depune, eforturi pentru, a asigura 
un succes deplin acestei întreceri 
menite să ridice pe o treaptă su
perioară mișcarea șahistă româ
nească.

Valeriu CHIOSE

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

0 competiție care poate contribui
la răsplndirea „sportului minții"

In rlndurile copiilor și ale tineretului
^\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

40 de mutări) care vor fi aduse, 
împreună cu garniturile de șah, de 
către echipele participante (cîte 3 
ceasuri și 3 garnituri, de către fie
care formație masculină, cite 2 
ceasuri și 3 garnituri, de către 
cele feminine). La toate etapele 
campionatului, stabilirea rezultate
lor se va face prin adiționarea 
punctelor de 
tru victorie, 
miză).

în caz de 
mai multe echipe, criteriile de 
partajare sînt următoarele :

1. Rezultatul direct dintre echi
pele aflate la egalitate :

2. Numărul mai mare de victorii 
de meci ;

3. Numărul mai mare de partide 
ciștigate ;

4. Echipa cea mai tînără.
Campionatul se află în plină 

desfășurare. Are loc, pînă la 15 
martie cum am anunțat, etapa pe 
localități sau centre de looalități. 
O mai veche experiență în com
petiții similare la alte ramuri 
sportive ne arată că această fază

partidă (1 punct pen- 
i/i punct pentru re-

egalitate între 2 sau 
de-

a se 
de 26—27 
oraș din

două 
desfă- 

noiem- 
țara

pentru
a altor concursuri
tratative

MECIURI ECHILIBRA TE ÎN SERIA

SECUNDA LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 31 (prin 

telefon) — Patinoarul artificial 
din localitate a găzduit ieri 
prima etapă a ultimului tur din 
cadrul seriei secunde a Diviziei 
A la hochei. Iată cîteva con
semnări de la aceste jocuri.

UNIREA SF. GHEORGHE — 
AVÎNTUL GHEORGHIENI 5—2 
(1—1, 1—1, 3—0). Partida a fost 
neașteptat de echilibrată timp 
de 45 de minute, după care ho- 
cheiștii din Sf. Gheorghe, supe
riori pe plan fizic și benefici
ind și de pofta de gol a lui 
Toke s-au detașat, obținînd o 
victorie meritată. Au marcat: 
Toke 3 și Csedo 2 — Unirea, 
Andrei și Barabas — Avîntul. 
Au condus corect C. Sgîncă și 
A. Dibernardo.

AGRONOMIA CLUJ-NAPO-

CA — SP. STUDENȚESC A.S.E. 
5—5 (2—1, 2—3, 1—1). Cei pre
zenți au asistat la un joc foarte 
viu disputat și atractiv. Forma
ția studenților clujeni a început 
în forță și după 25 de minute 
de joc conducea cu 4—1. Bucu- 
reștenii s-au pus mai greu pe 
picioare, reușind totuși să ega
leze în finalul celei de a doua 
reprize. în ultima parte a fost 
consfințit un just rezultat de 
egalitate. Au marcat: Albert 2, 
Solomon, Baka, Gyorgypall — 
Agronomia, Fodorea 2, Stănes- 
cu, Vlad II, FI. Sgîncă — Sp. 
studențesc. Au condus atent G. 
Tasnadi și A. Balint.

TÎRNAVA ODORHEI — LI
CEUL NR. 1 MIERCUREA 
CIUC 5—5 (2—3, 3—1, 0—1).

V. PAȘCANU — coresp.

REINTRA ÎN ACTUALITATE
Di'minuarea activității în Ca

pitală a echipelor participante 
la sferturile de finală ale com
petițiilor europene intercluburi 
(Steaua nu mai joacă nici un 
meci Ia București, Rapid doâr 
unul — cu C.S, Toulon la 9 fe
bruarie, I.E.F.S. cu Sparta Pra- 
ga la 10 februarie și cu Akade- 
mik Sofia la 17 februarie) va fi 
compensată prin reluarea cam
pionatelor republicane. De fapt, 
două din echipele masculine — 
Farul și Steaua — au și susți
nut prima partidă din cadrul 
celui de al treilea tur duminică 
și luni în Sala sporturilor din 
Constanța. După cum ne-a re
latat corespondentul nostru Ga- 
vrilă Tamaș, publicul constăn
țean, atras de frumoasele per
formanțe ale steliștilor, a venit 
în număr mare pentru a asista 
la meciuri, care au fost cîști- 
gate de oaspeți cu 111—95 
(56—37) și 118—77 (60—51). Cu 
acest prilej și-a făcut debutul 
în formația Steaua tînărul Vir
gil Băiceanu (20 de ani, 1,96 m), 
un nou produs al baschetului 
constănțean, mai precis al an
trenorului Hondrilă Mărțișor de 
la Școala sportivă nr. 1. Băicea
nu a înscris în repriza secundă 
a meciului de luni 20 de punc
te ! Alți principali realizatori : 
Cernat 16+17, Oczelak 
Zdrenghea 8+30 pentru 
respectiv Pașca 26+17, 
25+14, Tecău 13+24.

Decalarea desfășurării 
lui Farul — Steaua (planificat 
inițial pentru 19—20 februarie) 
nu constituie singura modificare 
a programului ultimului tur

al -campionatului 
masculin. Din e- 
tapa de sîmbătă 
și duminică, de 
pildă, vor avea 
loc dâăî- partide
le I.C.E.D. — 
Steaua (grupa 
1—6), C.S.U. Bra- 

Dinamo 
C.S.U. 

Uni-
Timi-

PLENARA C.J.E.F.S. BRAȘOV
(Urmare din pag. I)

în darea de seamă au de
monstrat intenția organelor și 
organizațiilor sportive brașovene 
de a-și îmbunătăți conținutul 
activității, pornind de la stilul 
de muncă, de la colaborarea în
tre factorii cu atribuții, de la 
necesitatea urmăririi îndeplini
rii sarcinilor asumate.

Numeroși vorbitori și-au adus 
contribuția experienței perso
nale Ia lucrările plenarei.

A luat apoi cuvîntul tov. Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
care a apreciat rezultatele ob
ținute de sportivii brașoveni, 
evidențiind contribuția acestora 
în concertul performanței româ
nești. în același timp, vorbito
rul a subliniat necesitatea unui 
mai pronunțat spirit critic și 
autocritic în evaluarea rezulta
telor, o mai exigentă poziție în 
stabilirea obiectivelor de perfor-

manță. Au fost desprinse cauze 
ale rămînerii în urmă și s-au 
indicat măsuri și soluții pentru 
realizarea exemplară pe viitor 
a Programului de dezvoltare a 
mișcării sportive.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tov. Gheorghe Matei, 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., care a subli
niat importanța sarcinilor încre
dințate de partid mișcării spor
tive. Referindu-se la sportul 
brașovean, s-a arătat că posibi
litățile sale sînt mai mari decît 
rezultatele obținute, decurgînd 
sarcina de perspectivă ca în vi
itor și pe plan sportiv să aibă 
realizări ca și în celelalte do
menii de activitate, aducînd o 
contribuție lot mai mare în re
prezentarea cu cinste și demni
tate a sportului românesc pe 
fondul unei susținute 
politico-educative de 
multilaterală a tinerei

activități 
formare 

generații.

27+2,
Steaua,

Spînu

meciu-

șov — 
Oradea și 
Galați — 
versitatea 
șoara (grupa 7—
12), celelalte fi
ind amînate pen
tru 23—24 fe
bruarie (Rapid — 
„U“ Cluj-Napoca, 
Farul — Dinamo 
București în gru
pa 1—6, I.E.F.S.
— Politehnica 
Iași în grupa 
7—12).

In schimb, eta
pa inaugurală a 
returului Diviziei 
feminine A este 
avînd 
derby-ul 
ale 
Rapid, 
etapei: 
Crișul, 
rești 
Voința București — „U“ Cluj- 
Napoca. Universitatea Timișoara
— C.S.U. Galați, Voința Bra
șov — Mobila Satu Mare.

Reluarea campionatelor repu
blicane a fost punctată prin nu
meroase turnee și meciuri de 
verificare, dintre care amintim

E3

Și la antrenamentul susținut iert în sala Giuiești, 
echipa Rapid a insistat asupra îmbunătățirii preci
ziei aruncărilor la coș Foto 1 S. BAKCSY

completă, ea 
de afiș“ 
fruntașe 

I.E.F.S. și 
ale

drept „cap 
actualelor 

clasamentului:
Celelalte jocuri
Olimpia București — 

Politehnica Bucu- 
Sănătatea Ploiești,

cîteva. BRAȘOV. în sala C.S.U., 
turneu masculin. RAPID BUCU
REȘTI : 66—53 cu „U“ Cluj- 
Napoca, 84—78 cu C.S.U, Bra
șov, 87—63 cu Academia Mili
tară ; „U“: 87—64 
mia Militară, 106—75 
C.S.U.: 114—87 cu 
Militară. Clasament:
2. „U", 3. C.S.U., 4.

...Dimineața celor mici. 
La creșa centrului Uni
versitar. Peste 30 de co
pii pînă-n 3 anișori. Chiar 
la intrarea în creșă, o 
mini-poartă de fotbal și 
mascota lui „Poli". Pen
tru cei mici sportul e o 
sugestie (ei te întîmpină, 
dealtfel, cîntînd „Haide 
Poli !!“), dar și un în
ceput de activitate. A- 
sistenta Liubița Barbu 
ne permite să consem
năm pe viu „dragostea 
pentru mișcare și minge" 
a celor care abia s-au 
desprins din țarcuri și 
pătuțuri și fac primii 
pași. Dragostea aceasta 
pentru noutatea ce-o re
prezintă mișcarea e în
treținută prin tot felul 
de triciclete, biciclete, 
mingi, tobogane, toate în
șirate în camerele foarte 
curate. Un prichindel de 
doi ani și jumătate, Mir
cea Mititelu aproape că 
nu se desparte de min
gea cu care joacă „fot
bal", Sergiu Rouă, de doi 
ani, e un temerar „ci
clist", frații Adriana și 
Sandu Varlamov, nici ei 
mai mari de-o șchioapă, 
ne fac să credem că vor 
deveni voleibaliști... „în 
fiecare zi fac și mișcare 
în aer liber. Plus tot fe
lul de jocuri aici, în 
scopul stimulării optime 
a funcțiilor vitale și a 
educării motricității co
piilor" ne spunea Mihai 
Coconea, administrator 
coordonator al grupului 
de trei cămine studen
țești, grup în care este 
inclusă și creșa.

...Dimineața studenți-

lor. La Căminul 2 „Mi- 
hal Viteazu" al Institu
tului Politehnic Timi
șoara. „Cum stăm cu în
viorarea ?“ sună întreba
rea. „Bine și nu prea 1“ 
răspunde un „boboc", 
Mihai Muscurel, de la 
facultatea de mecanică, 
„înviorare facem, dar nu 
întotdeauna. Individual și 
în funcție de program 1“ 
Ce înseamnă acest indi
vidual ? Media răspunsu
rilor : „3 studenți din 5 
fac înviorare !“. Cifra ca-

ale lipsei mișcării, a- 
proape fiecare student 
din cei pe care îi cunosc 
face mișcare. Și evident, 
ziua începe cu înviorarea 
de dimineață. Nu chiar 
și în sesiune, ci mai ales 
in sesiune e necesară în
viorarea de dimineață 
pentru ca studiul să fie 
mai eficient !“...

...Dimineața fetelor fru
moase. Pe calea Buzlașu- 
lui, la I.A.E.M., adică în
treprinderea de aparate 
electrice de măsură.

de fete în alb. începe 
gimnastica 
ducție, cu 
gure, cu 
Fata din fața colegelor, 
Emilia Dina, de 19 ani, 
montator aparate elec
trice, termină repriza de 
gimnastică : „De un an 
eu am fost investită cu 
conducerea gimnasticii in 
producție in atelierul 
nostru și vă pot spune, 
cu toată sinceritatea, că 
la noi există o reală 
preocupare în acest sens.

în pro- 
mișcări si- 

voie bună.

TIMIȘOARA LA „ORA ÎNVIORĂRII
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

pătă semnificația adevă
rată, dacă o raportăm la 
numărul total al studen
ților din Căminul 2 : a- 
dică 386 ! „Ne-ați prins 
și la început de sesiune !“ 
(I. B., anul III electro
tehnică). Oare ?...

...La unul din căminele 
mediciniștilor. Asistenta 
universitară Smaranda 
Șchiopu vorbește despre 
înviorare ca despre un 
lucru intrat în obișnuință. 
Nu știm dacă e vorba 
doar de o „deformație 
profesională". Ne place 
insă „axioma viitorilor 
medici", cum afirma 
tînără asistentă : „Fiecare 
student de Ia Institutul 
de Medicină e conștient 
de aportul mișcării in 
viață. Cunoscind foarte 
bine și exact implicațiile 
mișcării sau, dacă vreți,

Unitate tînără. Și oame
nii săi foarte tineri. 75 
la sută din personalul în
treprinderii îl reprezintă 
fetele. Fete tinere și fru
moase. Mai sînt cinci mi
nute pînă la ora 10, cînd 
trecem prin fața „atelie
rului aparate". O hală 
mare, cu 400 de fete în 
alb, parcă te afli într-o 
farmacie imensă. Gheor
ghe Marinescu, secretarul 
asociației sportive, apare 
însoțit de psihologul în
treprinderi, Iancu Stelian 
Moisescu și Cornel Hu- 
duliu, profesor de cultură 
fizică medicală la Poli
clinica pentru sportivi a 
orașului. Aflăm că au ve
nit pentru „alte teste". O 
mică sirenă anunță pauza 
de masă. Prin geamurile 
mari vedem o tînără în 
fața celor 6 șiruri lungi

Colegele mele, fiind ti
nere, știu prea bine ce 
inseamnă cîteva minute 
de mișcare. Cred că va 
trebui să diversificăm 
mișcările, pentru fiecare 
grup de... meserii". Șeful 
atelierului, Gabriel Kafka, 
mulțumit de „efectul vi
zibil al mișcărilor dina
intea mesei de la ora 10" 
propune „mai mult aer 
in timpul exercițiilor". 
Era unul din cele 3 ate
liere de la I.A.E.M., unde 
gimnastica în producție 
este urmărită cu atenție 
și preocupare. „Vrem să 
diferențiem exercițiile de 
gimnastică pe specific, în 
funcție de natura efortu
lui depus", ne mărturi
sea Iancu Stelian Moi- 
sescu. vizînd unul din stu
diile concrete ale labora-

i

torului de psiho-sociolo- 
gie al întreprinderii.

...Prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S.-ului Timiș, Ion 
Bușe ne schițase un ta
blou general : „în oraș, 
gimnastica la locul de 
muncă se face în 20 de 
unități industriale și 8 
cooperative meșteșugă
rești. înviorare în 18 că
mine studențești și 65 in
ternate școlare". Ion 
Bușe a aruncat o punte 
și spre viitor : „în spi
ritul Programului de dez
voltare a activității de 
educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980, 
vom amplifica eforturile 
noastre in direcția gim
nasticii de înviorare și 
gimnasticii la locul de 
muncă. O atenție deose
bită o vom acorda pri
mei trepte. Astfel în toate 
unitățile preșcolare se 
va asigura zilnic cite o 
oră pentru exerciții fi
zice ; in toate grădinițele 
se va face zilnic gim
nastica de înviorare. De
altfel, din anul acesta, 6 
grădinițe din Timișoara, 
2 din Lugoj, cite una din 
Sinnicolau Mare, Jimbo- 
lia și Deta vor efectua 
ore cu profil de gimnas
tică, înot și patinaj, sub 
îndrumarea unor cadre 
de educație fizică specia
lizate, desemnate in a- 
cest scop de către 
Inspectoratul școlar și 
C.J.E.F.S.". Cînd ești în
vățat de mic cu mișca
rea, atunci odată ajuns 
la vîrsta maturității to
tul va fi un reflex...

Mircea M. lONESCU

I

cu Acade- 
cu C.S.U. ; 
Academia 

1. Rapid, 
Academia 

Militară. (C. GRUIA — coresp.). 
SF. GHEORGHE. în Sala spor
turilor, turneu feminin organi
zat de A.S. Carpați. Clasament: 
1. Politehnica București, 2. Uni- 
versitet Priscina (Iugoslavia), 3. 
Voința Brașov, 4. Carpați Sf. 
Gheorghe. <Gh. BRIOTĂ — 
coresp.). SATU MARE, 
meci între Mobila 
Napoca : 90—68 și 
echipa clujeană a
Aszaios. (I. TOTH — coresp.).

Dublu 
și „U“ Cluj- 
73—68. Din 

lipsit Ana

AGENDA
ATLETICĂ

Iată cîștigătorii probelor din 
cadrul campionatelor municipale 
ale juniorilor de categoria I des
fășurate sîmbătă și duminică în 
sala „23 August" : băieți : 60 m: 
Mihai Pîrvan (Șc. sp. atletism) 
7,0, 60 mg : Marcel Bogdan (Șc. 
sp. atletism) 8,2, înălțime : 
Adrian Preoteasa (Steaua) 2,01 
m, lungime : Dan Simion (Șc. sp. 
atletism) 6,90 m, prăjină: Ște
fan Ghinea (Viitorul) 3,80 m, 
triplusalt: Adrian Mocanu (Șc. 
sp. atletism) 13,94 m, greutate: 
Marin Constantin (Progresul) 
13,86 m, feminin : 60 m : Otilia 
Somânescu (Steaua) 7,6, 60 mg: 
Elena Marinescu (Steaua) 9,5, 
lungime : Elena Marinescu 5.45 
m, înălțime: I. Marinescu 1,68 m, 
greutate: Petruța Mustață (Me
talul) 13,63 m.

★
la Budapesta se 
concurs interna- 
participă și un 
și atlete din țara 

Elena

Mîțne și joi 
desfășoară un 
țional Ia care 
grup de atleți 
noastră : Veronica Buia, 
Mîrza, Bedros Bedrosian, Gheor- 
ghe Ghipu, Dumitru Iordache, 
Petre Lupan, Dinu Piștalu, Clau- 
diu Sușelescu, Nicolae Voicu.
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Divizionarele A

pregătesc noul sezon

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
NOI PLECĂRI IN TURNEE PESTE HOTARE

MECIURI AMICALE

Pentru divizionara A din Ga
lați iarna aceasta n-a constituit 
numai o perioadă de vacanță șl 
apoi de pregătiri în vederea nou
lui sezon, ci și una de reorgani
zare a activității. Echipa gălă- 
țeană (de fapt, întregul 
muncitoresc de fotbal din loca
litate) a fost mai strîns și direct 
legată — în spiritul și sensul de
numirii ei — de marea platfor
mă industrială a orașului, adică 
de cei doi giganți de aici : Com
binatul siderurgic și întreprinde
rea de construcții și montaje si
derurgice. De altfel și noua con
ducere a F.C.M. Galați reflectă 
această relație : președinte al 
clubului este ing. Ștefan Rădvan, 
director general al I.C.S.M., 
prim-vicepreședinte a devenit 
Gheorghe Mîrzac, director gene
ral al Combinatului siderurgic, 
iar vicepreședinți Aii Sezai, in
giner șef producție la I.C.S.M. 
și Iulian Simionescu, comandan
tul flotei fluviale. în noua lui 
situație, clubul gălățean speră 
să-și sporească substanțial nu
mărul membrilor susținători din
tre lucrătorii de pe platforma in- 
dustrială. Bineînțeles, însă, că — 
rămînînd, în structura sa, un 
club teritorial, care reprezintă 
în prima divizie nu numai mu
nicipiul Galați, ci întreg jude
țul — el are, în continuare, ne
voie de sprijinul și încurajarea 
tuturor factorilor locali.

Echipa gălățeană are, din a- 
ceastă iarnă, și un nou antrenor 
secund, în persoana lui Petre 
Moțoc, care a pregătit pînă de 
curînd pe Constructorul Galați.

Lotul de jucători a rămas, în 
linii mari, același, adică : Ha- 
gioglu, Dumitrescu, Oană — 
portari ; Nedelcu, Ghirca, Stoi- 
cescu, Nicu — fundași; Morohai, 
Constantinescu, Haiduc, Constan
tin — mijlocași; R. Dan, Țolea, 
Vochin, Ene, Orac, Burcea — 
înaintași. Acestora li s-au mai 
adăugat fundașul central Ada- 
mache și mijlocașul Ploieșteanu, 
ambii aduși de la Victoria Te
cuci, ei fiind însă gălățeni. Con
form promisiunii făcute, ieri 
urma să se prezinte la pregătiri 
și fundașul Frunză, după în
cercarea sa nereușită de a se

club

A

Jucătorii gălățeni la

în zilele care urmează, alte 
formații din prima divizie vor 
pleca în turnee peste hotare. 
Astfel, U.T.A. a definitivat o se
rie de jocuri în R.D. Germană 
în perioada 9—16 februarie ; 
Politehnica Iași va părăsi 
sîmbătă țara pentru un tur
neu de mai multe partide în 
Grecia, turneu care va dura 
pînă la 20 februarie. în ajunul 
plecării din București — vi
neri —, ieșenii vor disputa un 
joc de verificare cu Dinamo, 
probabil pe stadionul din șo-

seaua Ștefan cel Mare. La 8 fe
bruarie, va pleca tot ' ~
și F.C. Argeș, care a 
un turneu de 2—3 
Turneul piteștenilor 
pînă la 17 februarie.
bruarie va începe și turneul în 
Israel al formației S.C. Bacău, 
turneu care prevede disputarea 
a trei partide. Universitatea 
Craiova va evolua în Siria, în
tre 10 și 17 februarie, craiove- 
nii urmînd să susțină 
jocuri.

în Grecia 
perfectat 
întîlniri. 

va 'dura 
La 8 fe-

trei

A

unul din antrenamente
Foto : D. ALDEA — Galați

ORAȘELE DE DISPUTARE A MECIURILOR DIN 
CUPA ROMÂNIEI"

municat 
la vreun 
jocurile : 
Automecanica București la Ro
șiori de Vede ;
Craiova 
Sevei in , 
Botoșani 
U.T.A. -
Dacă echipele din această 
doua categorie ajung la o 
țelegere, ele trebuie să o 
munice îndată forului 
specialitate spre a se lua act de 
orașul stabilit de comun acord.

fl

Pentru cele opt meciuri din 
etapa de cupă programată la 27 
februarie, o serie de echipe au 
căzut de acord asupra orașelor 
unde vor disputa întîlnirile. în 
această situație sînt meciurile : 
Rapid București — I.C.I.M. Bra
șov la Cîmpina; Metalul Bucu
rești — F.C. Argeș la Plo
iești ; C.S.U. Galați — S.C. Ba
cău la Focșani și Minerul Mo- 
tru — Steaua la Pitești. Pentru 
celelalte meciuri, F.R.F. a sta
bilit orașele respective, deoare
ce echipele în cauză nu au co

pînă acum ajungerea 
acord. Este vorba de 

Progresul Corabia —

Universitatea 
Jiul la Drobeta Tr. 

Severin ; F.C.M. Reșița — C.S. 
la Cluj-Napoca și 

F.C. Bihor la Deva.
a 

în- 
co- 
de

METALUL PLOPENI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 0—2 
(0—1). Joc dinamic, cu multe 
faze de poartă, oaspeții fiind su
periori. Au marcat Cîrțu (min. 
11) și Oblemenco (min. 52). Uni
versitatea a folosit formația : 
Purcaru — Negrilă, Berneanu, 
Deselnicu, Purima — Călin, Cîr
țu — Crișan, Oblemenco, Țiclea- 
nu, Cămătaru. (M. BOGHICI- 
coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 3—1 
(0—1). Primul meci al petroliști
lor, din acest an, a atras pe 
stadionul ploieștean peste 10 000 
de spectatori. Partida a plăcut, 
mai puțin suita de faulturi din 
repriza întîia. Primele 45 de mi
nute au aparținut 
care s-au acomodat 
starea terenului. Ei 
dus prin autogolul 
trescu (min. 30). După

egalat pentru gazde 
Arineanu (min. 68) a 
proprie poartă, iar 
(min. 71) a pecetluit

brașovenilor,
mai

au
lui

bine cu 
și con-
Dumi- 

ce Ma-

(1—2). Partidă spectaculoasă, ur
mărită de peste 1500 de specta
tori. Golurile au fost înscrise de: 
Sebestien (min. 25) și Coca (min. 
50) pentru gazde, respectiv 
Tansch (min. 8) și Antal (min. 
35). (C. BRIOTĂ-coresp.).

CHIMIA RM. VlLCEA — LO
TRUL BREZOI 2—0 (2—0). Scor 
fixat în prima repriză, cînd Chi
mia a manifestat multă poftă 
de joc. Au marcat: Bartales 
(min. 16) și Boța (min. 30). (P. 
GIORNOIU-coresp.).

MUREȘUL TOPLIȚA — 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
3—1 (0—1). Au înscris : Maty, 
Astaloși și Hădăreanu, pentru 
Mureșul, respectiv Mustață. O’. 
COȘARCĂ-coresp.).

ANTRENAMESITE

transfera la o altă echipă. Așa 
cum ne spunea antrenorul prin
cipal Viorel Tâlmaciu, formația 
gălâțeană continuă să rămînă 
deficitară valoric în trei posturi: 
aripă dreaptă, vîrf de atac și 
mijlocaș ofensiv. încercările fă
cute, în această iarnă, pentru 
transferul cîtorva jucători de la 
C.S.U. Galați, îndeosebi al înain
tașului Marinescu, n-au dat re
zultate, așa încît alcătuirea unei 
linii de atac eficace pentru re
turul campionatului va rămîne 
o problemă greu de rezolvat. Cu 
atît mai mult cu cît jucătorul 
Burcea, în care antrenorul Tîl- 
maciu își pune unele speranțe 
pe plan ofensiv, deși și-a reluat 
zilele trecute pregătirile după o 
lungă perioadă de inactivitate 
cauzată de hepatită, nu va putea 
reintra în formație curînd.

Reluate la 12 ianuarie, pregă
tirile echipei s-au efectuat zilnic, 
pînă la 22 ianuarie, în pădurea 
Gîrboavele, din perimetrul jude
țului, unde au existat condiții 
foarte bune pentru antrenamen
tele fizice, după care au conti
nuat și continuă la Galați. Du
minică, gălățenii au ieșit pentru 
prima oară în public, jocul lor

de verificare cu Ancora 
urmărit de cîțeva mii de 
porteri, care continuă și 
să spere că echipa lor fa
vorită va rămîne în Divizia A. 
Vor urma alte jocuri la Galați 
și Tecuci, după care, în jur de 
10 februarie, echipa va pleca 
pentru un mic turneu în cîteva 
orașe din nordul Moldovei.

„Este de remarcat, ne spunea 
antrenorul Viorel Tîlmăciu, că 
jucătorii se pregătesc cu mai 
mult interes ca în trecut, dorind 
să aibă o comportare mai bună. 
Laolaltă cu ei, sper și eu să ob
ținem în noul sezon 
superioare 
care vom 
rile. Chiar 
sim prima 
cît mai onorabil".

Adevărul este că la Galați, 
deși se recunoaște dificultatea 
situației, continuă să se creadă 
în șansele echipei. Iar jucătorii 
sînt ei înșiși printre cei care 
consideră că bătălia nu este de
finitiv pierdută. Ceea ce ni se 
pare un lucru foarte important 
și frumos.

A

fiind
su- 

ei

rezultate 
celor din tur, pentru 
depune toate efortu- 
dacă va fi să pără- 
divizie, o vom face

Constantin FIRĂNESCU

CONTINUĂ SERIA CONSFĂTUIRILOR ARBITRILOR 
va și Bacău. Ultima consfătui
re se va 
duminică 
la 19 și 
București 
sfătuirea

Așa cum am anunțat, 
giul central al arbitrilor a or
ganizat o serie 
cu componenții loturilor de ar
bitri pentru Diviziile B și C. 
Pînă acum au avut loc aseme
nea consfătuiri la Sibiu, Craio-

Cole-

de consfătuiri
desfășura sîmbătă și 

la București. în fine, 
20 februarie — tot la
— va avea loc con- 

arbitrilor din lotul A.

nolache a 
(min. 60), 
înscris în 
Georgescu .
scoriil partidei. (I. TAnASESCU- 
coresp.).

C.S.U. GALAȚI — METALO- 
SPORT GALAȚI 4—0 (2—0).
Partidă la discreția divizionarei B. 
Golurile au fost înscrise de : 
Cotigă (min. 9 și 49), Kramcr 
(min. 50) și Ustabacief (min. 71). 
(V. ȘTEFĂNESCU-coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. 
CORVINUL 2—0 (1—0). Meci 
desfășurat la Sîngeorgiu de Mu
reș. Ău marcat: Naghi (min. 44) 
și Onuțan (min. 70, din penalty).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
MINERUL BARAOLT 2—2

SI JOCIIhl DE VERIFICARE

PORTARUL SILVIU IORGULESCU

Șl DISPUTA SA SPORTIVA

CU JIVAN
Silviu Iorgulescu, unul dintre 

portarii echipei U.T.A., este, 
alături de Domide, „decanul de 
vîrstă" al lotului arădean. La 
cei 30 de ani ai săi, el își pro
pune să realizeze un record de 
longevitate în poarta echipei 
din Arad. Titular la 14 din cele 
17 jocuri ale turului campiona
tului, Iorgulescu este conștient 
că îl așteaptă în noul sezon o 
mare concurență cu Jivan. Am-

coechipieri și pe ele se 
în disputa sportivă cu

biția și perseverența, munca fără 
menajamente sînt armele prin 
care apărătorul buturilor „ll“-lui 
arădean a știut să se impună 
mereu, să dețină o formă sporti
vă de vîrf, rămînînd un exem
plu de seriozitate pentru mai ti
nerii lui 
va baza 
Jivan.

citit în ziarul „Sportul"

CE SE ÎNTREPRINDE, ÎN PREZENT, ÎN ȘCOLILE PROFESIONALE?
(Urmare din pag. I)

și alta la schi, în Semenic (2 spor
tivi în primele 5 locuri). în plus, 
activitate pe linia colectivelor pe 
ramuri de sport. îndeosebi la jocuri. 
Și, cu o bună frecvență elevii din 
cămine (aproape 1000) 
ză prezența, cotidian, 
tica de înviorare.

De bună seamă că . 
tru sport existent aici își are ex
plicații temeinice. în primul rînd, 
un colectiv de directori (inginerii 
Liviu Iacob și Jean Filip) trup și

își semnea- 
la gimnas-

apetitul pen-

suflet pentru sport, de unde de
rivă : condiții materiale excelente 
pentru activitățile sportive (o su
prafață bituminată, polivalentă, îm
prejmuită de gradene pentru spec
tatori, spațiu pentru șah și tenis 
de masă, în stadiu avansat se află 
în construcție sala de sport) și pro
fesori de specialitate inimoși ca Fr. 
Konig și I. Dumitra. Bine ar fi, 
însă, ca și ceilalți doi profesori de 
educație fizică, I. Coste și Elisa- 
beta Sîrbu să le urmeze exemplul, 
să se evidențieze prin inițiative 
personale în domeniul

BUCUREȘTI, sectorul 3: 
în unele locuri, o

Gimnastica zilnică
,,necunoscută1*!

Sondaj-fulger în sectorul 3 al 
Capitalei, pe teritoriul căruia își 
desfășoară activitatea importante 
unități școlare cu profil industrial. 

sP.eâte tot, trimestrul II a debutat _ cu 
frumoase acțiuni sportive de masă — 
competiții dotate cu „Cupa Unirii" 
(Liceul de mecanică fină), „Cupa 
Independenței"' la fotbal (Grupul 
școlar Electroaparataj), campiona
te interclase la șah și tenis de ma
să (Liceul Republica) sau între
ceri sportive cu.. . invitați din șco
lile sectorului (Liceul 23 August).

Nemulțumește, în schimb, modul 
diferit cum este privită gimnasti
ca zilnică. Dacă elevii de la „Repu
blica" și „Electroaparataj" partici
pă. în mod corespunzător, la aceas
tă activitate, în schimb la „23 Au
gust" ea se practică, de regu-

lă, numai în cămine și mai puțin 
în pauzele orelor de clasă... Mai 
de neînțeles este situația întîlnită 
la „Mecanică fină", unde totul, la 
acest capitol, trădează lipsa unui 
interes...

Sînt de relevat unele preocupări 
gospodărești. La Liceul 23 August 
a fost amenajat cel mai frumos 
patinoar natural din sector. Dar, 
din păcate, odată cu Inaugurarea 
lui, temperatura a început să creas
că ! Oricum, iarna nu s-a termi
nat, așa că, fără îndoială, aici vor 
fi programate numeroase concursuri 
de patinaj. Elevii de la Liceul de 
mecanică fină lucrează intens pen
tru ca o dată cu redeschiderea se
zonului In aer liber să poată be
neficia de o pistă de atletism. Foar
te bine ! (M. F.)

BRAȘOV: Note bune pentru 
de la „Steagul roșu11

elevii

Grupul școlar al întreprinderii 
de autocamioane Steagul roșu din 
Brașov... Trimestrul II a coincis cu 
continuarea întrecerilor din cadrul 
„Cupei anilor 1“ la handbal, tradi
țională aici, și la care participă 8 
echipe.

Paralel se desfășoară concursuri 
de selecție la atletism și lupte gre- 
co-romane. Obiectiv — îndrumarea 
celor mai dotați elevi către secții
le de performanță ale școlii spor
tive Brașovia și clubului „Steagul 
roșu". Se fac pregătiri, de aseme-
b:x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

r._____ ’ 1 activității
sportive de masă cu elevii. (D. G.)

ii-/
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Printre disciplinele sportive îndrăgite de elevii Liceului de meca

nică fină din București se numără și șahul

învio- 
prac- 
cămi- 
peda- 
elevi-

desfășurare a gimnasticii de 
rare : această activitate este 
ticată zilnic, în toate cele 7 
ne-blocuri, sub îndrumarea 
gogilor de serviciu și a unor 
instructori. Apoi, la orele 10 (pen
tru elevii care lucrează în ateliere)

și la orele 11 (cu cei aflațj la 
cursuri) reprizele de gimnastică pot 
fi... reîntîlnite. pe platoul de asfalt, 
situat chiar în fața clădirii școlii.

Experiența pozitivă în acest do
meniu, a elevilor de la „Steagul 
roșu“ merită toată prețuirea. (C. G.)

GALAȚI: Lucruri pozitive, dar și... nedumeriri!
doilea trimestru aii c- 

al

I
participarea la 
concursului organizat

fazanea, pentru 
județeană a 
în cinstea aniversării a 55 de ani 
de la înființarea Organizației Uni
unii Tineretului Comunist. Elevii 
școlii vor fi prezenți în întreceri 
de schi (fond), ștafetă, biatlon și 
patrulă militară.

O notă bună pentru modul cum 
elevii și profesorii de educație fi
zică, în colaborare cu organizația 
U.T.C. (îndrumător prof. Ovidiu 
Greavu) înțeleg să asigure buna

$i în acest a>l ____  .
nulai școlar, eleviii Grupului școlar 
Combinatului siderurgic din Galati 
peste 4 500 — se fac remarcați printr-o 
activitate sportiva de masa densa — 
campionate pe clase la șah și tenis de 
masa, organizate zilnic, în holurile că
minelor (5), iar sîmbâta și duminica la 
club și în localul cantinei. Vremea căl
duroasa din ianuarie nu a îngăduit ma
terializarea unor concursuri de sân iute...

Continua cu bune rezultate acțiunea 
de cuprindere a tuturor elevilor câminlști 
în practicarea giimnasticH de înviorare. 
Momentul are Joc zilnic (la orele 5.30) 
și el se desfășoară sub îndrumarea unor 
instructori sportivi selecționați din rin-

iadul eterilor. Prin rotație, Io acțiune 
parte ,1 cite un profesor de educație 
fizică. Luna aceasta, o noutate : în
toate atelierele grupului va fi Introdusă 
gimnastica la locul de practică.

In linii mori, condițiile pentru practi
carea sportului sînt bune. La dispoziția 
elevilor se află terenuri pentru fotbal, 
volei, handbal, tenis, sectoare de atle
tism, mese nentru tenis. O nedumerire 
insă : pista de atletism a fost dezafec
tată, fără ca, în compensație, să se fi 
amenajat alta. Și o anomalie, poate ți 
moi supărătoare vizind o problemă de 
fond : o parte din orele de clase sînt 
„acoperite*' de o 
gie. Și asta de

BREVIAR
a Din inițiativa C.J.E.F.S. Galați și 

a Inspectoratului școlar Județean, 
periodic se elaborează buletine in
formative care sînt puse la dispozi
ția profesorilor de educație fizică.

profewxirâ d«... blote-
4 ani I (T.S.)

cuprind noutătl

— Am citit în ziarul „Sportul" 
că în R.F. Germania a fost alcă
tuită o formație din jucătorii 
vîrstnici care s-au remarcat anul 
trecut în campionatul acestei țări. 
Iată, deci, că în fotbal nu data 
nașterii contează, ci valoarea de 
moment a unui jucător, indife
rent dacă el are 18 sau 33 de ani. 
La noi s-a cam împământenit 
ideea că la 28—30 de ani ești un 
jucător terminat. Vreau să dezic 
această „teorie", să mă impun în 
sezonul de primăvară prin evo
luții constant bune.

— Ce speranțe își pune Ior
gulescu în „U.T.A. *77“ ?

— Ne așteaptă un retur difi
cil. ăTnt, totuși, optimist. Față de 
anul trecut, climatul este 
îmbunătățit. Există mai 
coeziune sufletească, se 
adevăratul spirit de echipă. Vom 
încerca să depășim realizările ul
timelor două ediții de campionat, 
cînd am terminat pe locurile 8

și, respectiv, 15. La finele turului 
am ocupat locul 7. Această po
ziție ne obligă față de suporte
rii noștri, care așteaptă de la noi 
un salt calitativ.

— Media notelor obținute 
de tine în sezonul de toamnă 
a fost de peste 7. Cum îți ex
plici, totuși, că U.T.A. a pri
mit 32 de goluri în turul cam
pionatului ?

— Consider că am avut și eu 
partea mea de vină la unele din
tre ele; dar să nu uităm că pe 
un portar îl ridică și coechipierii, 
în special apărătorii. Ce mai poa
te face un portar cînd se vede 
în față, la numai cîțiva pași, cu 
un atacant advers ?...

F.C.M. GIURGIU, reîntoarsă 
de Ia munte, unde a urmat un 
program de pregătire fizică ge
nerală, își continuă antrenamen
tele acasă. Echipa antrenată de 
Ștefan Onisie va susține, la 5 
februarie, o întîlnire de verifi
care cu echipa campioană. 
Steaua, după care vor urma : un 
joc cu Prahova la Ploiești, un 
altul cu Universitatea Craiova la 
Giurgiu și o dublă întîlnire cu 
Rapid — la București și Giurgiu. 
(Tr. Barbălată-coresp.).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN, fruntașa seriei a Vil-a a 
Diviziei C, pregătește viitorul 
sezon cu gîndul la revenirea sa 
în divizia secundă. Antrenorul 
Iulică Popa a perfectat o serie 
de întîlniri de verificare, printre 
care cu Chimia Rm. Vîlcea, Uni
rea Drobeta Tr. Severin, Dier- 
na Orșova, precum și cu o for
mație din Iugoslavia. In Iot, 
două noi prezențe : Gealdîr și 
Dumitrășcuță, ambii reveniți 
după satisfacerea stagiului 
li tar. (M. Focșan-coresp.).

O NOUA CONDUCERE 
F. C. ȘOIMII SIBIU, 
tămîna trecută, în urma unei a- 
nalize la clubul sibian, au fost 
luate o serie de măsuri organi
zatorice menite să readucă pe 
F. C. Șoimii pe „linia de pluti
re". Dintre acestea amintim nu
mirea unui nou președinte an
gajat (Vasile Lupea) și remanie
rea biroului clubului. Concomi
tent cu aceasta, fotbaliștii si- 
bieni, sub conducerea noului lor 
antrenor Bratu Pantelimon, par
curg un minuțios și intens pro
gram de pregătire, care va fi 
punctat de numeroase meciuri 
de verificare. Iată cum arată 
programul jocurilor amicale, 
pînă la deschiderea sezonului o- 
ficial; la 2 februarie, cu Textila 
Cisnădie ; la 6 februarie, cu Me
talul Copșa Mică (returul, în de- 
plasare, la 9 februarie) ; la 1<S 
februarie, cu G.F.R. Cluj-Napoca 
(returul, în deplasare, la 6 mar
tie) ; la 20 februarie, cu Victoria 
Călan (returul în deplasare, la 2 
martie); la 23 februarie, 
A.S.A. Tg. Mureș (returul, în 
deplasare, la 27 martie). 
Ionescu-coresp.).

mi-

LA
Săp-

CU
(Ilic

mult 
multă 
simte

— Ce-ai mai vrea să adaugi ?
— Un singur lucru: anume 

promisiunea că, la 30 de ani, Ior
gulescu nu și-a pierdut nimic din 
reflexele care i-au adus bucuria 
selecționării în lotul național.

Gheorghe NERTEA

Itinerar divizionar B

A

SPERANȚELE TÎNĂRULUI ANTRENOR
A

AL ECHIPEI CHIMICA TIRNĂVENI

ȘTIRI ■ ■ ■ ȘTIRI»

LOZ PLIC

Lozul in plic, acest sistem simplu

și la indemina tuturor, oferă

satisfacții deosebite participanfilor

prin faptul câ acordă mari ciștiguri

in autoturisme și numeroase premii

în bani.

ORIUNDE VĂ AFLAȚI, JUCAȚI LA

LOZ ÎN PLIC!

Aceste buletine ___ _ _____
domeniul metodic șl îndrumări 
gate de modul de organizare și des
fășurare a lecțiilor de educație fizi
că, a activităților sportive cu elevii 
• Liceul industrial miner din cartie
rul Săsar se numără printre unită
țile școlare ale municipiului Bala 
Mare în care activitatea sportivă de 
masă se desfășoară non-stop. In să
lile de sport șl pe complexul spor
tiv al școlii au loc întreceri de atle
tism, șah, tenis de masă, volei, 
handbal, box șl fotbal destinate să 
asigure nu numai continuitatea prac
ticării sportului în rîndul celor peste 
3 000 de elevi de aici, ci și selecția 
în secțiile școlii sportive Minerul « 
Liceul „Dlmitrle Bollntineanu" — 
Capitală (sectorul 6) se impune 
tre cele care se preocupă în 
deosebit de Inițierea elevilor 
clasele I-VIII în natație. In 
două bazine ale liceului acțiunea de 
inițiere, începută în toamnă va 
continua pînă la finele acestui an 
școlar • „Cupa speranțelor sporti
ve ale tineretului școlar", astfel este 
denumită întrecerea de masă care 
angrenează pe elevii județului Alba. 
La ordinea zilei se află concursurile 
de schi, săniuțe, șah și tenis de 
masă ■ Grupul școlar „Electronica" 
din București (sectorul 2) dispune 
de excelente condiții pentru practi
carea activității sportive — săli, sec
toare pentru atletism și gimnastică, 
terenuri pentru jocuri.
acestei unități 
tor, prof. ing. 
este interesată 
tlnuă a bazei 
scop în care a luat 
baza sportivă de la Fundeni, Iar 
Împreună cu CIL Pipera a amenajat 
un teren pentru fotbal.

din 
îe-

din 
prin- 
mod 
din 

cele

Conducerea 
de tnvățămînt (dlrec- 

Stelian Pătruțescu) 
pentru lărgirea con- 
materiale a sportului, 

în întreținere

Ștefan Roman, cel care a jucat ex
tremă dreaptă mulți ani la Metalul 
București și vreo citeva campio
nate, în Divizia A, la Petrolul 
Ploiești, este unul dintre antre
norii tineri din eșalonul secund. 
Are doar 35 de ani și cu greu 
îl deosebești de jucătorii săi de 
la Chimica Tirnăveni. Dovedește 
multă pasiune pentru meseria sa, 
este permanent preocupat să-și 
îmbogățească bagajul de cunoș
tințe, lucru confirmat prin cate
goria a Il-a de clasificare pe care 
a obținut-o doar după șase ani 
de activitate. Preocupat mereu să 
afle noul, în discuția pe care am 
avut-o recent, el ne-a vorbit de 
utilitatea consfătuirilor cu tehni
cienii din fotbal, consfătuiri care, 
cum spunea, „ar trebui să se or
ganizeze de două ori pe an, mai 
ales pentru antrenorii tineri, care 
nu prea au la îndemină material 
documentar, de unde să afle nou
tățile din fotbal".

L-am întîlnlt pe Ștefan Roman 
la Sovata, în această perioadă de 
pregătiri, cu Chimica, echipa pe 
care o pregătește de 3 ani și cu 
care a reușit să promoveze în „B“. 
Am urmărit citeva din antrena
mentele echipei. Dimineața și 
după-amiaza, antrenorul încerca 
să-și pregătească echipa cît mai 
bine. „Avem condiții dintre cele 
mai bune, o bază materială și 
echipament care satisfac necesită
țile și trebuie să răspundem cum 
se cuvine acestor eforturi, spriji
nului primit din partea conducerii 
combinatului chimic (director ge
neral •— I. Boitan ; secretarul co
mitetului de partid, T. Spineanu), 
al secției de fotbal" (n.n. — al 
cărui președinte este tînărul și 
entuziastul inginer O. Popa, în 
vîrstă de 32 de ani). Lotul aflat 
în pregătiri pentru noul sezon cu
prinde citeva nume mai cunoscute 
(Așa, DSngolo, Șchiopu, care a ju
cat la „Poli" Timișoara, Mathe), 
dar are și cîțiva juniori talentați. 
La Tirnăveni, se știe, s-au ridicat 
mereu jucători buni (Boloni, Fa- 
zekaș, Unchiaș etc.) și se speră 
să se continue tradiția cu juniori 
ca Silitră, Stoica, Artimic. Echipa 
l-a luat în pregătire și pe Vitan, 
care are doar 16 ani, un viitor 
fundaș central de mare perspec
tivă. Faptul că trei jucători (Don- 
go!6, Șchiopu și Benyovszchi) sînt 
profesori de educație fizică, con-

a-un alt avantaj pentru 
echipă, mai ales în proce- 
instruire. Cu actualul său 

în prezent pe lo-

stituie 
ceasta 
sul de 
lot, Chimica 
cui 10 în seria a Il-a a Diviziei B 
— își propune jocuri frumoase și, 
ca o nouă promovată, rămînerea 
în eșalonul secund. „Apoi, vom 
vedea, ne spunea Roman cu 
subînțeles. Vrem să ridicăm alți 
jucători de perspectivă. Mă gin- 
desc la Groza (19 ani, 1,80 m, fun
daș central), la Vig (19 ani, mijlo
caș), care pot juca nu peste mult 
timp chiar în Divizia A". Privind 
returul, l-am întrebat pe tînărul 
antrenor pe cine vede cîștigînd 
seria respectivă ? „Tîrgoviște are 
prima șansă, dar și această echipă, 
ca și Steagul roșu, cu loturile ac
tuale, nu pot face față Diviziei 
A". Concluzia nu e greu de des
prins.

Constantin ALEXE

• PATRU FOTBALIȘTI CRA- 
IOVENI, Ștefănescu, Tilihoi, Do- 
nose și Beldeanu au sosit acasă, 
înaintea lotului în cadrul căruia 
s-au pregătit la Brașov. Decizia 
a fost luată de conducerea teh
nică a echipei Universitatea 
Craiova datorită faptului că a- 
mintiții jucători n-au respectat 
programul de instruire și de ac
tivitate colectivă. Urmează ca, 
la înapoierea echipei la Craiova, 
să fie analizată comportarea ce
lor în cauză și să fie luate mă
suri corespunzătoare. (St. GUK- 
GUI-coresp.).

• DUMINICA, UN NOU JOC 
INTERNAȚIONAL LA 
DEA. Spectatorii 
avea posibilitatea 
duminica, un nou 
nai al echipei lor 
Bihor. Parteneră va fi formația 
Elore Spartakus Bekescsaba, din 
prima ligă a campionatului din 
Ungaria, care își va inaugura 
astfel turneul în țara noastră. 
Partida va avea loc pe stadio
nul „F. C. Bihor", cu începere 
de la ora 11.30.

• JOI. IN GIULEȘTI, RA
PID—TEHNOMETAL. întorși a- 
seară de la Predeal, feroviarii 
bucureșteni vor evolua joi, de la 
ora 15,30, pe stadionul din Giu- 
lești, în compania divizionarei B 
Tehnometal București. Antreno
rii Ion Motroc și Vasile Copil 
mai au în program și alte jocuri 
de verificare, în curs de defini
tivare.

ORA- 
orădeni vor 

să urmărească, 
joc internațio- 
favorite, F. C.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
la 6 februarie 1977 
Trager* «xtepțloaali 

PRONOEXPRES
ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 26 IANUA
RIE 1977

flANI. AUTOTURISME .DACIA 1300 '.SKODA S100 

EXCURSII In U.R.S.S..R.O.GERMANA. ITALIA,TURCIA 
SI TURUI ROMÂNIEI

fiecare dintre cele 8 extrageri de 
la cele 2 faze.

Și dv. vă veți putea număra 
printre marii ciștigători.

Nu uitați : mai multe bilete ju
cate, mai multe șanse de cîștig !

EXTRAGEREA I: Categoria 2: 
1 variantă 25% a 25.060 lei și 
4 variante 10% a 10.024 lei ; cat. 
3 : 11,80 a 5.522 lei ; cat. 4 : 41,95 
a 1.553 lei ; cat. 5 : 109,95 a 593 lei; 
cat. 6 : 3.989,85 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 268.345

Pentru atribuirea acestor cîști- 
guri se vor efectua 8 extrageri în 
2 faze. Vor fi extrase în total 44 
numere cîștigătoare.

Se acordă premii și variantelor 
cu numai 3 numere cîștigătoare la

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria A : 1,10 variante autoturism 
„Dacia 1300“ ; cat. B : 18,15 a 3.100 

- lei ; cat. C : 62,75 a 897 lei ; cat. D :• 
2.817,85 a 60 lei ; cat. E : 139,40 a 
200 lei ; cat. F : 2.840,65 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 71.142 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
cîștigat de IULIANA CALDÂRAȘ 
din Timișoara.
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BASCHETBALISTII ROMANI
ÎNVINGĂTORI LA BERLIN:

în turneele de șah de la Belgrad și Novi Sad

NOU RECORD
MONDIAL LA

60 m GARDURI

Iată-i pe medaliații in proba de dansuri la C.E. de la Helsinki, de la stingă la dreapta : Krisztina Regbczy 
și Andras Sallai (Ungaria) — locul II; Irina Moiseeva și Andrei Minenkov (U.R.S.S.) — locul I ; Natalia 
Liniciuk și Genadi Karponosov (U.R.S.S.) — locul III Telefoto : A.P.—AGERPRES

SCHIMBUL DE GENERAȚII A CARACTERIZAT

104-86 CU R.D. GERMANA
în al doilea meci disputat la 

Berlin, reprezentativa masculină 
de .baschet a României a învins 
pe cea a R.D. Germane cu sco
rul de 104—86 (64—62), ca ur
mare a unei comportări bune, 
evident superioare celei avută 
în prima întîlnire (cîștigată de 
gazde cu 84—83). în continuarea 
verificărilor ce le efectuează în 
vederea campionatului european 
din acest an, echipa română va 
susține în zilele următoare, sub 
denumirea de Selecționata divi
zionară, un turneu în Belgia și 
Olanda.

★

CAMPIONATELE EUROPENE DE PATINAJ ARTISTIC
• Singurul titlu apărat: Rodnina Zaițev • Stil „in forță“ sau stil estetic?

orașul polonez

• în martie, campionatele mondiale

Jucînd în
Olsztyn cu echipa locală Stomil, 
formația feminină Crișul Oradea 
a repurtat victoria cu scorul de 
86—71 (50—26).

MARGARETA MUREȘAN Șl VIORICA ILIE
înaintea disputării ultimei 

de, în turneul feminin de 
de la Belgrad conduce maestra 
româncă MARGARETA MURE
ȘAN, cu 8 p, urmată de Pe- 
trovici 74/2 P, Porubski, Dekici 
cite 7 p, Karakas, Gostovici cite 
6’/2 P- Honfi și Kovacevici cite 
6 p. în cele două partide în
trerupte, Margareta Mureșan a 
realizat. un punct și jumătate, 
cîștigînd la Asenova și remizînd 
cu Vulovici. în ultima rundă, 
Margareta Mureșan o va întilni 
pe Dekici, Porubski pe Grujici, 
iar Petrovici va juca cu Asenova.

★
Competiția de șah pentru ju

nioare „Cupa Europei" a con
tinuat la Novi Sad cu runda a 
opta, în care Viorica Hie a în-

run- 
șah

(Suedia), 
la De

CONTINUARE
vins-o pe Sandstroem 
iar Sikora a cîștigat
Korte. Cejici a remizat cu Za- 
harovska iar celelalte partide 
s-au întrerupt.

în fruntea clasamentului se 
află VIORICA ILIE cu 6 p, ur
mată de Sikora 5*/2 p, (1), Cejici 
5>/s P. Ranc și Savova cite 5 p 
(1), Zaharovska 5 p. Marina Po- 
gorevici (România), care în run
da a opta a întrerupt cu Niko- 
lin (Iugoslavia), ocupă locul 8, 
cu 21'2 p, (2).

Din 1891, de cînd se țin cam
pionate europene de 
fistic (bărbații făcînd 
conttawnd . "f 
de ediții), palmaresul 
sumedenie 
litrilor n-a

competiția

patinaj ar- 
debutul și 

timp de 68 
a cunoscut 

disputa sti-

element bine echilibrat 
loc de neglijat in aceas-

NEW YORK, 31 (Agerpres). — 
în cadrul concursului de la 
Portland (Oregon), americanul 
Dedy Cooper a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba de 60 
m g, cu 7,54 (v.r. : 7,66 aparținea 
din 1974 sovieticului Anatoli 
Moșiașvili). Viktor Saneev a ter
minat învingător la triplusălt cu 
16,49 m, iar Mike Boit a trecut 
primul linia de sosire în cursa 
de 1 000 m cu 2:23,83. La femei, 
canadianca Debbie Brill a cîști
gat proba de înălțime cu 1,80 m, 
iar compatrioata sa Margo Howe 
a ocupat primul loc în proba de 
60 m

JOI, LA ALICANTE, 
CALPISA - STEAUA ÎN

plat cu 7,47.
★

Columbia (Missouri), irlan- 
Nial O’Schaughnessy a cîș-

La 
dezul 
tigat proba de o milă cu un re
zultat excelent: 3:55,4, la patru 
zecimi de secundă de cea mai 
bună performanță mondială, de
ținută din anul 1974 de ameri
canul Tony Waldrup.

MECIUL RETUR
C.C.E. LA HANDBAL

de nume,
___„__ încetat o clipă, nomen- 

diatorul figurilor s-a îmbogățit 
mereu, balanța între exerciții de 
școală și exerciții coregrafice a 
pendulat, doar un singur lucij1 
a rămas constant: Imensul infe- 
res al publicului pentru acest 
splendid sport al alunecării elegante 
și viguroase pe gheață. Telespec
tatorii români au fost și ei mar
tori (dacă nu chiar părtași) ai 
acestui adevăr.

Ce ne-au arătat întrecerile de 
la Helsinki ? în primul rînd că ne 
aflăm în momentul unui important 
schimb de generații. Este semnifi
cativ faptul că dintre cei 6 titu
lari de anul trecut, doar perechea 
Irina Rodnina — Aleksandr Zai- 
țev a rămas pe tabloul 1977 (cei
lalți abandonînd competiția din 
diferite motive : Dianne de Leeuw, 
John Curry și cuplul de dans 
Ludmila Pahomova — Aleksandr 
Gorșkov). în schimb, chiar dacă 
noii campioni nu sînt nume necu
noscute, pe cele 12 trepte ale po
diumului continental, la Helsinki, 
au urcat nu mai puțin de 5 debu- 
tanți ! în al doilea rînd, se con
stată consecvența școlii sovietice 

x în cultivarea probelor în pereche, 
cele care permit o mai frapantă 
etalare a cunoștințelor de balet 
(pe care sportivii din U.R.S.S. le 
însușesc cu admirabili maeștri de 
dans). Nu e oare convingător fap
tul că din cele 6 medalii (la pro
bele de perechi și dansuri), doar 
una singură nu a revenit patina
torilor sovietici ! în același' sens, 
am putea sublinia preferința ce
lebrei antrenoare Jutta Miiller din 
R. D. Germană pentru probele in
dividuale, materializată strălucit în 
cele două titluri obținute de astă 
dată prin Annett Fotzsch și Jan
fxv\\\\\\\x\\\\\\\x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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„Patinatoarea Doina Mitricică este un 
din punct de vedere psihologic (aspect de 
tă ramură sportivă), dotată fizic, cu o putere mare de muncă și 
cu o capacitate de recuperare rapidă a efortului depus — fapt 
care ii permite mărirea numărului de antrenamente. După dispu
tarea probei de figuri impuse și după programul scurt deținea 
locul 23 din 25, evoluind cred la valoarea ei, conform pregătirii, 
ha libere, programul susținut de Doina Mitricică se încadrează in 
posibilitățile ei tehnice și artistice, corespunde volumului de lucru 
afectat pregătirii, exceptind banala căzătură care nu este lisată in 
considerare de juriu atunci cind se prezintă un program bine 
echilibrat. ,

In programul urmărit de noi pe micile ecrane s-ar mai fi găsit 
loc și pentru mărirea vitezei de execuție și a prezentării artis
tice. Cred că trebuie să atrag atenția asupra necesității de a abor
da săriturile triple și combinațiile cu coeficient mărit, așa cum au 
prezentat concurentele din R.D.G. și U.R.S.S.".

Hoffmann. în al treilea rind, să 
remarcăm asaltul elementelor ti
nere spre pozițiile fruntașe. Cu 
toată fragilitatea lor, au impre
sionat prin pregătire, măiestrie in
cipientă și voință de concurs, 
foarte tinerele (aproape copile) 
Elena Vodorezova și micuța Ma
rina Cerkasova (din cuplul cu 
Serghei Șahrai), S-au distins, de 
asemenea, debutanții pe podium : 
Dagmar Lurz (R.F.G.), Susanna 
Driano (Italia), Robin Cousins 
(Anglia) și perechea maghiară de 
dansatori Krisztina Regoczy — 
Andras Sallai, iar dintre cei ce nu 
au primit (de astă dată) medalii : 
Marion Weber (R.D.G.), Iuri Ov- 
cinikov (U.R.S.S.) și, desigur din 
punctul . nostru de vedere, Doina 
Mitricică, al cărei program de 
exerciții liber alese a fost foarte 
apreciat și căruia nu i-a lipsit 
decit o mai mare viteză de exe
cuție pentru a obține note supe- 
rioare. Rămîne, firește, ca deObi- 
cei, problema predominanței unui 
stil, chiar în condițiile în care ar
bitrajul mută cu 60 la sută cen
trul de greutate al aprecierilor asu-

FIȘIER
VARTAN MILITOSIAN (U.R.S.S.)

Duminică, în cadrul unui con
curs internațional de haltere 
desfășurat Ia Berlin, Vartan Mi- 
litosian a stabilit un nou record 
mondial la stilul aruncat în ca
drul categoriei semimijlocie: 
195 kg (v.r. 193 kg — I. Varta
nian, U.R.S.S.) și a egalat re
cordul lumii la „total" : 345 kg.

în 1976 Vartan Militosian a 
cucerit titlul de campion al Eu
ropei și a ocupat locul 2 la 
J.O. de la Montreal, la categoria 
semimijlocie. Membru al clu
bului Așhabad Leninaken, Mi
litosian și-a început activitatea 
sportivă de performantă în 1969, 
fiind descoperit de Serghei 
Vartanian.

Vartan Militosian. născut la 
8 iunie 1950. de profesie instruc
tor sportiv, are o forță remar
cabilă, fapt dovedit și de re
centa și excepționala sa per
formanță. în prezent el este pre
gătit de antrenorul I. Vorod- 
gian și speră să devină campion 
mondial in întrecerile care vor 
avea loc în septembrie, la Stutt-

HALTERE

gart (R.F.G.). întrebat pe care 
halterofil l-ar lua drept exem
plu, proaspătul recordman al lu
mii a răspuns : celebrul David 
Rigert.

prof. VICTOR NEAGU
antrenor de patinaj artistic

pra figurilor libere. Iată un exemplu: 
Hoffmann devine campion euro
pean cu un exercițiu „în forță", 
lipsit uneori de atribute estetice, 
in timp ce elegantul Kovalev (ca 
să nu mai vorbim de adevărata 
performanță artistică a lui Ovci- 
nikov) trebuie să se mulțumească 
cu locul secund.

Dar noutățile și concluziile nu 
pot fi epuizate după acest prim 
test al sezonului. Urmează marea 
probă, campionatele mondiale de 
la Tokio (1—5 martie), cînd vom 
cunoaște mai bine situația în pa
tinajul artistic. Majoritatea concu- 
renților fruntași rezervă pentru 
confruntarea supremă noutățile de 
program, în scopul obținerii unui 
avantajos șoc psihologic. Pînă a- 
tunci rămînem cu frumoasa amin
tire a exhibiției de duminică, în 
măsură,,„să,,, aratevee valențe 
artistice are acest sport.

M o- „t y... r.„c.

A
HANS HILTEBRAND și HEINZ MEIER (Elveția)

BOB

Elveției

născut la

Surprinzătoarea victorie
C.M. de bob-2. a elvețienilor 
Hans Hiltebrand și Heinz Meier 
i produs vilvă.

Citeva date despre acești doi 
sportivi nu sint, de aceea, lip
site de interes. Singura lor per
formanță mai valoroasă de pină 
acum este ocuparea locului se
cund la campionatele 
din 1975.

Hans Hiltebrand s-a 
18 ianuarie 1946. Are 85 kg și

1,77 m. Este necăsătorit, locuind 
la Dielsdorf, o mică _ stațiune 
lingă Zurich. In timpul liber 
practică cu plăcere tenisul. Este 
de profesie electrician.

Heinz Meier s-a născut la 28 
septembrie 1948. Este căsătorit 
și locuiește la Regensdorf, o 
mică localitate tot lingă Zurich. 
Practică bobul din 1972. In afară 
de antrenamentele de bob, pen
tru mărirea forței joacă popice. 
Este de profesie mecanic.

SURPRIZĂ ÎN FINALĂ DE LA PHILADELPHIA: 
SFOCKFON ÎL ÎNVINGE PE CONNORS!

Campionatele internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale 
S.U.A., disputate săptămîna tre
cută la Philadelphia, au fost

mințit nici în finala masculină, 
unde spre surprinderea generală, 
tînărul jucător american Dick 
Stockton l-a învins în 5 seturi 
pe Jimmy Connors: 3—6, 6—4, 
3—6, 6—1, 6—2. în acest fel, 
după ce a eliminat pe rînd o 
serie de mari jucători (Gott
fried, Rosewall, Borowiak), Dick 
Stockton realizează marea vic
torie a carierei lui, depășindu-1 
după mai bine de 3 ore de joc 
și la capătul unei partide pline 
de tensiune, de un excelent ni
vel tehnic, pe unul din cei mai 
în formă jucători americani, 
Jimmy Connors.

Un meci spectaculos a oferit 
și finala de dublu, în care
cuplul Bob Hewitt, Frew McMi
llan a învins cu 6—1, 1—6, 6—3 
perechea alcătuită din Tom
Okker și Wojtek Fibak.

Imediat după încheierea tur
neului de sală de la Pitești, 
handbaliștii de la Steaua se vor 
întoarce în Capitală, de unde 
vor pleca spre Alicante, oraș si
tuat în sudul coastei spaniole a 
Mediteranei. Aci, în seara zilei 
de 3 februarie, va avea loc me
ciul retur din sferturile de finală 
ale C.C.E. la handbal masculin 
între formația locală Calpisa și 
campioana țării noastre, Steaua.

Reamintim că în 
victoria a revenit 
22—19, jucătorilor noștri.

prima manșă,
cu scorul de

Alte rezultate în cupele euro
pene la handbal masculin. în 
C.C.E., tot în sferturi, ȚSKA 
Moscova a învins Ystad Stock
holm cu 26—19 (13—10), iar în 
„Cupa cupelor1* Griinweiss Dan- 
kersen a cîștigat meciul cu 
M.A.I. Moscova cu 24—19 (10—9).

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
ALE CEHOSLOVACIEI

Dick Stockton, in finala de la 
Philadelphia

Telefoto : A.P.-AGERPRES
marcate încă de la început de 
mari surprize, cum a fost elimi
narea rapidă a așilor Borg, 
Năstase și Orantes. Interesant 
este că, din acest punct de 
vedere, competiția nu s-a dez-

ECHIPA UNGARIEI A CÎȘTIGAT
V

TURNEUL DE SABIE DE LA MOSCOVA
® Reprezentativa României, locul 5 La turneul de tineret de

spadasinii noștri au dat satisfacție
la Jena,

în campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Cehoslovaciei 
concursul masculin a fost cîștigat de 
suedezul Kjell Johansson învingător 
cu 3-1 (21—19. 21—17,14—21,21-17) 
in finala susținută cu coechipierul 
său Stellan Bengtsson. Proba femi
nină a revenit jucătoarei ceho
slovace Ilona Uhlikova, care a dis
pus cu 3—0 (21—8, 21—14, 21—7) de 
sportiva sovietică Elmira Antonian.

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte finale : dublu bărbați '• 
Jacques Secretin, Patrick Birocheau 
(Franța) — Milovoi Karakasevici, 
Zoran Kosanovici (Iugoslavia) 3—2 
(23—25. 19—21, 21—10. 21-13,21-16); 
dublu mixt : Linda Howard. Des
mond Douglas (Anglia) — Elmira 
Antonian, Sarkis Sarkoian (U.R.S.S.) 
3—1 (21—12, 14—21, 21—17, 21—19).

Campionate in pauza de iarnă

POLONIA: NIVELUL MECIURILOR 
POATE PRIMI UN

Tehnicienii și comentatorii de 
specialitate apreciază ta mod pozi
tiv nivelul activității fotbalistice 
desfășurate în toamna trecută în 
Polonia. Firește, aceste referințe 
vizează nu numai partidele de 
campionat, ci și comportarea echi
pei naționale în jocurile din pre
liminariile campionatului mondial. 

Cine va cîștiga campionatul ? 
Iată o întrebare la care este greu 
de dat un răspuns. Totuși, primele 
trei clasate la terminarea turului 
— L.K.S. Lodz, Slask Wroclaw și

CALIFICATIV BUN
Zmuda. Stal 
formație mai

Concursul internațional de sa
bie, desfășurat Ia Moscova și 
aflat la a 5-a ediție, Ia care au 
participat scrimeri din 10 țări, a 
continuat cu proba pe echipe, 
organizată pentru prima dată în 
acest an. Pentru sferturile de fi
nală s-au calificat următoarele 
echipe : Ungaria, R.S.S. Ucrai
neană, Moscova I, R.S.F.S. Rusă. 
Polonia, Italia, România și R.S.S. 
Bielorusă. Echipa României (Dan 
Irimiciuc, Ion Pop, Corneliu Ma
rin, Alexandru Nilca, Ion Pante- 
lhnonescu), s-a calificat în a- 
ceastă fază din cadrul grupei a 
IlI-a ..................... ..... "
torii 
grad 
9—7)
Ungariei cu 9—3. Locul întîi, în 
această primă mare confruntare 
a sabrerilor înaintea campiona
telor mondiale din acest an, a 
revenit echipei Ungariei care, 
în finală, a întrecut cu 9—7 re
prezentativa R.S.S. Bieloruse. 
Pentru locurile 3—4 : Polonia — 
Moscova I 8—7. Echipa Româ
niei, întrecînd cu 9—7 reprezen
tativa R.S.S. Ucrainene s-a cla
sat în final pe locul 5.

★
Tradiționala întrecere a spa-

unde a obținut două vic- 
(în fața formațiilor Lenin- 
cu 9—4 și Moscova II cu 
fiind întrecută de echipa

dasinilor dotată cu 
Spreafico", desfășurată 
no, cu participarea a 
sportivi, s-a încheiat cu victoria 
scrimerului sovietic A. Karagian, 
urmat de coechipierul său B. Lu- 
komski, maghiarii E. Kolcsonay 
și I. Ostrics, ultimele locuri în 
finala probei fiind ocupate de 
spadasinii elvețieni F. Sucha- 
necki și D. Gaill.

★
La Jena, în R.D. Germană, se 

desfășoară un mare concurs de 
scrimă dedicat tinerilor trăgă
tori (pînă în 20 de ani), util test 
înaintea Campionatelor mondiale 
de tineret din luna aprilie. La 
competiție — care are progra
mate probe individuale și pe 
echipe, la toate cele patru arme 
— participă tineri scrimeri din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
România și R.D. Germană. în 
probele individuale au terminat 
învingători floretistul Lossius 
(R.D.G.), floretista Krolikowska 
(Polonia), spadasinul Strzalka 
(Polonia) și sabrerul Etropolski 
(Bulgaria). Dintre concurenții 
români cel. mai bine s-au com
portat spadasinii, Mihai Popa 
clasîndu-se pe locul 2, iar Ion 
Nițulescu pe locul 4.

„Trofeul 
la Mila- 
150 de

F.

lato clasamentul 
polonez :

1. L.K.S. lodz
2. Slask Wroclaw
3. Stal Mielec
4. Pogon Szczecin
5. Widzew Lodz
6. Zaglebie Sosnow.
7. Wi’slo Cracovia
8. Legia Varșovia
9. Szomblerki

10. Ruch Chorzow
11. Gornik Zabrze
12. Odra Opole
13. Arka Gdynia
14. ROW Rybnik
15. Lech Poznan
16. G.K.S. Tychy

turului

15
15
15
15
15

campionatului

8 6
8 4
7 5
7 5
6 6

15 5 8
15 5 6
15 5 6
15 6 3
15 5 4
15 6 2
1’5 4 5
15 5 2
15 3 4
15 2 3
1'5 1 5

1 26-12 22
3 19-18 20
3 22-15 19
3 22-16 19
3 26-22 18
2 16-16 18
4 2D-12 16
4 22-19
6 19-21
6 22-25
7
6
8
8

IO
9

15- 19
19-19
16- 22
19-26
16-25
13-25

16
15
14
14
13
12
10
7
7

campioana de anul trecut Stal 
Mielec — candidează pentru primul 
loc. Surpriza turului acestei între
ceri a constituit-o formația L.K.S. 
Lodz, care în urmă cu 6—7 luni, 
la sfîrșitul sezonului competițional 
1975—76. era amenințată de retro
gradare, iar acum este fruntașa 
clasamentului Meritul aparține si 
noului antrenor 
fost jucător al 
Slask Wroclaw, 
tantă a Poloniei 
europene (care va întilni pe Na
poli, în cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei cupelor) rămîne o echipă 
masivă, în care stîlpul apărării

Leszek 
acestei 

singura 
rămasă

Jezierski, 
formații, 

reprezen
ta cupele

este internaționalul 
Mielec a devenit o 
bună, îndeosebi după ce și-a întă
rit efectivul cu internaționalul 
Szarmach de Ia Gornik Zabrze.

Preocuparea majorității echipe
lor a fost întinerirea loturilor, ac
țiune care nu a rămas fără rezul
tat. Cîțiva dintre tinerii jucători 
au ajuns deja Ia poarta consacrării, 
prin promovarea lor în diferite lo
turi. Astfel, atacantul Stanislaw 
Terlecki (L.K.S. Lodz) care este 
un excelent tehnician și șuter de 
mare clasă, a debutat în echipa 
națională. Un alt tînăr care pro
mite este Janusz Sybis (Slask Wro
claw), care în ciuda înălțimii sale 
(doar 1,62 m) a devenit spaima tu
turor fundașilor ! în fine trebuie 
să mai amintim unele nume des
pre care cu siguranță se va mai 
vorbi în viitorul apropiat : Wrobel 
și Nawalka (Wisla Cracovia), Kaj- 
rys (Ruch Chorzow), Hutka (Gor
nik Zabrze) — acesta din urmă, 
este născut în 1960, fiind cel mai 
tînăr jucător din prima ligă !

La începutul lunii februarie, lo
tul reprezentativei Poloniei va în
treprinde un turneu în Iugoslavia. 
Iată pe cei 22 care vor face deplasa
rea: portari — Kukla (Stal Mielek), 
Fischer (Gornik Zabrze); fundași : 
Rzeny (Stal Mielec), Wawrowski 
(Pogon Szczecin). Zmuda (Slask 
Wroclaw), Janas (Widzew Lodz). 
Maculewlcz (Wisla Cracovia), Rudy 
(Zaglebie Sosnowiecz), mijlocași și 
înaintași : Kasperczak, Lato și Szar
mach (toți de la Stal Mielec), 
Kupcewicz (Arka Gdynia), Deyna 
(Legia Varșovia), Masztaler (Odra 
Opole), Erlich și Pawlowski (am
bii de Ia Slask Wroclaw), Kapka 
și Nawalka (ambii de la Wisla), 
Sybis (Slask). Terlecki (L.K.S.

Internaționalul Lato de la Stăț 
Mielec, in acțiune...

Foto : SPORTOWIEC — Varșovia
Mazur (Zaglebie Sosno-
Kwiatkowski (Arka Gdy-

Lodz), 
wiecz), 
nia).

Fără
ta este 
cătui echipa Poloniei,

îndoială în linii mari aces- 
și lotul din care se va al- 

care la 6 
aprilie va juca la București, cu 
reprezentativa României.

în încheiere voi aminti clasa
mentul golgeterilor, a căror pres
tație nu a fost prea eficientă în 
prima parte a campionatului. în 
frunte sînt Nowak (Legia) și Wol- 
ski (Pogon) cu doar 8 goluri mar
cate. Internaționalul Lato, care es
te pe locul 6, a marcat numai 6 
goluri.

MIROSLAW SKORZEWSKI 
„Przeglad Sportowy" 

Varșovia, ianuarie 1977

CAMPIONATE ÎN CURS DE DESFĂȘURARE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Campionul mondial pro

fesionist la cat. semimuscă, japone
zul Yoko Gushika a învins la puncte 
pe șalangerul său Jaime Rios (Pa
nama). • Pentru a 10-a oară con
secutiv, Roberto Duran (Panama), 
campion profesionist la cat. ușoară, 
a reușit să-și păstreze titlul, în- 
vingîndu-1 la Miami Beach, prin 
K.O. în repriza a 13-a, pe Vilomar 
Fernandez (Republica Dominicană).

CICLISM • Campionatul mon
dial de ciclocros rezervat profe
sioniștilor, desfășurat lingă Hano- 
vra, s-a încheiat cu victoria elve
țianului Albert Zeifel, cronometrat 
pe distanța de 24,660 km în 
lh 04:15, urmat de Peter Frischk- 
necht (Elveția) — lh 06:20 și Eric 
de Vlaeminck (Belgia) — 1 h 06:50. 
• După 48 de ore cuplul Wolfgang 
Schulze (R. F. Germania) — Gert 
Frank ~ 
fruntea cursei, de 6 zile de la 
Copenhaga. Pe locurile următoare 
se află perechile Graham Gilmore 
(Australia) — Klaus Bugdahl 
(R. F. Germania) și Patrick Sercu 
(Belgia) — Ole Ritter (Danemarca).

PATINAJ • A luat sfirșit con-

cursul de patinaj viteză de la 
Davos. La masculin, pe primul loc 
s-a situat olandezul Hans van Hel- 
den — 167,587 p, urmat de
coechipierul său Piet Kleine — 
169,525 p și de sovieticul Serghei 
Marciuk — 169,668 p. Competiția 
feminină s-a încheiat cu victoria 
lui Sylvia 
181,906 p, 
Dittmann 
186,252 p.
doua, masculin : 1 500 m 
van Helden 2:00,2 ; 5 000 m — Piet 
Kleine 7:26,59 ; feminin : 1 000
— Sylvia Buiku 1.23,27 , 2 222
— Sylvia Burka 4:57,01.

timpul de 1:43,61. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Herbert Plank 
(Italia) — 1:43,70 și Bernhard
Russi (Elveția) — 1:43,82.

(Danemarca) a trecut . în

Burka (Canada) — 
secondată de Marion 
(R. D. Germană) — 
Rezultate din ziua a 

Hans

Burka 1:28,27 ; 3 000
m
m

pe
Ennstal (Austria),

în „Cupa Europei" 
la

SCHI • 
pîrtia de 
proba masculină de coborire a re
venit austriacului Gitather Alster, 
urmat de compatrioții săi Helmut 
Klingenschmied și Gerhardt Jăger. 
în clasamentul general conduce 
Gitather Alster cu 73 p, urmat de 
elvețianul Peter Miiller cu 50 p. • 
Luni, la Morzine (Franța) proba 
de coborîre contind pentru „Cupa 
Mondială" a revenit austriacului 
Josef Walcher care a realizat

TENIS • în finala de dublu de 
la Blomington : Navratilova, Ca
sals — Ruzici, Jausovec 6—2, 6—1. 
• El Shafei a terminat învingă
tor în turneul de la Tijuana în- 
vingîndu-1 în ultima partidă cu 
7—5, 6—4 pe Eric van Dillen. Cu 
același număr de victorii (s-a ju
cat sistem fiecare cu fiecare), Râul 
Ramirez, marele favorit al compe
tiției, s-a clasat pe locul 2, • în 
grupa A a C.E. pe echipe, la Pecs 
(Ungaria), selecționata Suediei a 
întrecut cu 2—1 formația Unga
riei (Barany — Norberg 7—5, 7—6 ; 
Johansson — Taroczy 6—4. 6—4 ; 
Bengtsson, Norberg — Barany, 
Benyk 7—6, 6—3), iar la Katowice, 
Polonia a dispus de Franța cu 
2—1 (Haillet — Wisniewski 6—3, 
6—0 ; Nowicki — Deblicker 6—3, 
6—4 ; Drzymalski, Nowicki — Do
minguez, Haillet 6—7, 7—5, 7—5). 
în clasamentul acestei grupe, după 
5 etape, conduce Suedia, urmată 
de Franța, Ungaria și Polonia.

FRANȚA (etapa 23). Prin victo
ria obținută de Nantes asupra lui 
Sochaux (2—1) și ca urmare a în- 
frîngerii echipei Lyon la Lens cu 
2—0, lidera are acum un avans de 
3 puncte ! Remarcabilă este victo
ria lui Bastia la Valenciennes cu
2— 1 ! S-au înregistrat și citeva sco
ruri categorice : Metz — Marsilia
3— 0 ; Nisa — Rennes 4—0 ; St. E- 
tienne — Troyes 4—0 ; Bordeaux 
— Angers 4—1. Alte rezultate : La
val — Lille 1—0 ; Reims —Nancy 
3—3. Primele clasate :
1. Nantes
2. Lyon

SPANIA 
fruntașe au 
Lidera, C. F. Barcelona, a terminat 
nedecis la Madrid (1—1) cu Real, 
în timp ce Atletico Madrid a fă
cut tot meci egal (1—1) la Sala
manca. Atletico Bilbao a fost per
formera etapei cîștigind cu 3—0 la 
Malaga ! Alte rezultate : Real So- 
ciedad (clasată pe locul 3 cu 25 p) 
a dispus de Celta Vigo cu 4—0, 
Espanol Barcelona de Valencia cu 
3—0, Las Palmas 
Primele clasate :
1. C.F. Barcelona
2. Atl. Madrid

OLANDA (etapa 21). La Eindho
ven, 
3—1 
care 
cate 
și europeni). în timp ce Feyeno-

ord nu a reușit decit un scor egal 
(1—1) cu E.E.V. Eindhoven. Alte 
meciuri : Haarlem — Breda 0—2 : 
Graafschap — Twente 0—2 : NEC 
Nijmegen — F. C. Utrecht 0—1 ; 
F. C. Amsterdam — Ahead Deven
ter 1—2. De notat numeroasele 
victorii obținute în deplasare ! Pri
mele clasate :

Ajax 21 15 3 3 40—17 33
Feyenoord 21 13 6 2 48—19 32

1.
2.

48—27 33
36—26 30
Echipele

23 14 5 4
23 11 8 4

(etapa 20). 
realizat scoruri egale.

de Sevilla cu 4-2.

20 12 4 4 47-15 28
20 10 7 3 22-18 27

P.S.V. a dispus de Ajax cu 
(pentru oaspeți a înscris Geels, 
are acum 21 de puncte mar- 
pe lista golgeterilor olandezi

MECIURI AMICALE
ECHIPA Iugoslaviei care se pre

gătește pentru preliminariile C.M. 
și-a început turneul în America 
Latină. Jucînd la Bogota, cu repre
zentativa Columbiei, selecționata 
Iugoslaviei a cîștigat cu 1—0 (1—0), 
prin golul marcat în min. 17 de 
Bajevici.

REPREZENTATIVA Cehoslova
ciei, aflîndu-se in R. F. Germania, 
a jucat cu echipa de amatori S.V. 
Ahlener, de care a dispus cu 4—0 
(1—0). prin golurile marcate de Ko
zak (2), Panenka și Nehoda.

ECHIPA Uruguayului a învins, 
intr-un meci amical, 
Montevideo, 
cu scorul de 
tele marcate 
rena (63’) și 
fost urmărit 
spectatori.

disputat la 
reprezentativa Chile 

3—0 (0—0) prin punc- 
de Pizzani (53'), Mo- 
Pereira (80’). Jocul a 
de peste 30 000 de


