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RĂSUNĂ ACORDURI NOI 
PE MUREȘ Șl PE TlRNAVE...

9 Creșteri impetuoase ale cifrelor de participare in 

întrecerile sportive de masă • Contribuție impor
tantă la loturile olimpiceSCampioni mondiali și euro
peni se ridică de pe meleagurile mureșene • 0 bază 

materială și de cadre tehnice considerabil sporită
In mijlocul podișului transilvan, pe un teritoriu de circa 6700 km 

păirați (2,8%, din suprafața țării), străbătut de apele Mureșului și 
ale celor două Tîrnave, JUDEȚUL MUREȘ, cu cei peste 600 000 de 
locuitori ai săi, români, maghiari, germani și de alte naționalități, 
cunoaște din plin mărețele transformări ale anilor Republicii. Trans
formări fundamentale, înnoitoare, pe care le intilnești la tot pasul, 
de Ia Sovata Ia Luduș și Tirnăveni, de la Reghin la Sighișoara și 
pe care le intruchipează, ca într-un tablou sintetic la mare scară, 
centrul administrativ al județului, municipiul Tg. Mureș.

In vastul ansamblu al cuceririlor acestor 30 de ani in economie, 
în viața socială, in cultură și artă, se înscriu — ferm și convingă
tor — realizările sportive ale județului, al căror traseu ne pro
punem a-1 parcurge în aceste rinduri sintetic-retrospective.

De la 14 la 328 și
Vechiul activist sportiv mu

reșean Martin Korch, fost arbi
tru internațional de hochei și 
fotbal, actualmente, la 67 de 
ani încă neobosit activist al 
comisiei județene de fotbal, ne 
furnizează cîteva date dinaintea 
anului 1947.

• pe actualul teritoriu al 
județului nu existau decit 14 
asociații sportive (AZI NUMĂ
RUL ACESTORA ESTE DE 
328) ;

• numărul sportivilor legiti-

de la 140 la 10114!
mati era de circa 140 (AZI, A 
AJUNS LA 10 114).

• în anul la care ne referim, 
nu funcționau in întregul ju
deț decit 11 profesori de educa
ție fizică cu calificare, azi Con
siliul județean pentru educație 
fizică și sport are în evidență 
495 DE CADRE DE SPECIALI
TATE din care 152 de profesori 
absolvenți ai I.E.F.S., 170 cu 
facultatea de educație fizică, 
124 de absolvenți ai unor școli 
de antrenori și 49 care au ter
minat diverse alte cursuri de 
specialitate.

participat, județul Mureș a fost 
reprezentat în lotul olimpic. 
Poloistul Francisc Simon, de 
exemplu, a făcut parte din e- 
chipa țării in 1952, 1956, 1960, 
la Helsinki, Melbourne și Ro
ma. La Melbourne, Mureșul a 
dat lotului olimpic și pe înotă- 
toarea Maria Both. în 1964 
(Tokio) și 1968 (Ciudad de Me
xico) a făcut parte din delega
ția României Francisc Ballo, la 
lupte libere, iar în 1972, la 
Munchen, acest județ a dat lo
tului pe spadasinul Anton Pon-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Pe podiumul competițiilor internaționale
Ca un corolar al dezvoltării 

neîntrerupte a sportului de 
masă și de performanță, din a- 
sociațiile și cluburile sportive 
mureșene au apărut, în acești 
ani, sportivi de valoare națio
nală și internațională, pe care-i

întîlnim cu regularitate pe lis
tele campionilor țării, în lotu
rile reprezentative, pe tabloul 
performerilor continentali sau 
mondiali.

La toate edițiile de după 1947 
ale J.O., la care țara noastră a

ECHIPA „B" DE RUGBY A ANGLIEI 
VA SUSȚINE DOUĂ PARTIDE ÎN ROMÂNIA

O știre care — sîntem si
guri — îi va bucura pe toți 
iubitorii de sport din România, 
dar mai cu seamă pe rugbyști : 
echipa B a Angliei va susține 
în luna mai două partide in 
țara noastră. Vestea este con
semnată și de ziarul parizian 
L’Equipe, care anunță decizia 
lui International Board pe pa
gina I sub titlul „SPRE UN 
TURNEU BIS CU ROMANIA-. 
„Este sigur, scrie ziarul fran
cez, că apare apropiată lan
sarea unui Turneu lărgit (B) 
al celor ȘASE națiuni".

Secretarul federației române 
de specialitate, Ovidiu Mareu, 
ne-a confirmat venirea în luna 
mai a rugbyștilor englezi la 
București, dar ne-a spus, tot
odată, că încă nu a fost per
fectată participarea sportivilor 
noștri la un posibil turneu al 
„celor 6“ și nici nu se cu
noaște deocamdată nivelul vi
itoarei dispute, selecționate A 
sau B. Așadar, după o lungă 
întrerupere — punctată doar 
de meciul din mai 1972 al se
lecționatei provinciilor Cornwall 
și Devonshire la București, 
urmat de turneul de răspuns 
din toamna aceluiași an- al re
prezentativei noastre în comita
tele amintite — rugbyul româ
nesc va avea din nou un con
tact oficial cu o reprezentativă 
britanică. Se dă astfel curs ho- 
tărîrii lui „Home Unions" (care 
grupează federațiile de rugby 
din Anglia, Scoția, Irlanda și 
Țara Galilor) de a se lansa nu 
peste mult timp un turneu în 
șase (se pare, pentru început, 
al unor echipe B). Oricum, 
meciurile echipei secunde a 
Angliei în țara noastră vor în
semna un prim pas în această 
direcție.

Viitoarea vizită în România 
a rugbyștilor englezi, ca și 
turneul pe care-1 vor întreprin
de în toamna lui 1978 „tricolo
rii" în Țara Galilor și în An
glia vor fi_,_. totodată, de cea 
mai mare' utilitate, deoarece 
vor contribui la pregătirea echi
pei noastre în vederea parti
cipării ei la ediția 1978/79 a C.E.

International Board nu a 
putut rămine insensibil la fru
moasa evoluție a rugbyștilor 
noștri din ultimul timp.

Irina Nichiforov, câștigătoarea 
concursului dotat cu „Cupa 30 
Decembrie" la patinaj artistic.

Foto : V. BAGEAC

DTBUT PROMIȚĂTOR IN „CUPA ROMÂNIȚI*1 
TA HANDBAL FEMININ

Fază din meciul de deschidere a cuplajului de ieri din sala Flo- 
reasca, in care s-au intilnit Confecția București și Constructorul 
Hunedoara. Un atac al echipei bucureștene, soldat cu o frumoasă 
aruncare la poartă. Foto : D. NEAGU

în Capitală și în alte trei 
orașe din țară s-au disputat 
ieri jocurile inaugurale ale pri
mei ediții a „Cupei României" 
la handbal feminin, atractivă 
dispută a sezonului de iarnă la 
care iau parte cele 10 divizio
nare A și 6 divizionare B. Deci, 
în total 16 formații împărțite 
în patru grupe, ale căror prime 
etape au avut loc ieri, urmînd

să continue azi și mîine. Iată 
rezultatele înregistrate.

BUCUREȘTI
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL HUNEDOA
RA 16—14 (7—8). Joc echilibrat,

(Continuare in pag. a 4-a)

NADIA COMĂNECI 
PE MICILE ECRANE BRAZILIENE

BRASILIA, 27 (Agerpres). — 
Rețeaua de televiziune „Globo" 
din Brazilia a transmis, în ca
drul unei emisiuni de sport, un 
film dedicat gimnastei românce 
Nadia Comăneci, triplă campi
oană olimpică.

Filmul a prezentat imagini 
de la pregătirile efectuate de

gimnastă și colegele sale de 
echipă, participarea la diferite 
competiții sportive, precum și 
momentul decernării titlului de 
Erou al Muncii Socialiste de 
către președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU, după strălucitul 
succes al Nadiei Comăneci la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real.

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1977
Ca in fiecare an, Asociația Presei Sportive din România a alcătuit clasamentele ce

lor mai buni sportivi români. In anul 1977 aceste clasamente se prezintă astfel :
FEMININ MASCULIN

1. NADIA COMĂNECI — gimnastică
2. Ileana Silai — atletism
3. Alina Goreac — gimnastică
4. Ecaterina Stahl - scrimă
5. Carmen Bunaciu — înot
6. Teodora Ungureanu — gimnastică
7. Florența Mihai - tenis
8. Maria Coxma — caiac

Agafia Orlov - Nastasia Nichitov - caiac 
Veronica Jugănaru, Aneta Marin, Felicia 
Afrăsiloaie, Maria Moțneagu + Elena 
Giurcă — canotaj.

1. VASILE DiBA - caiac
2. Nicu Gingă - lupte greco-romane
3. Ivan Patzaichin - canoe
4. Ion Draica — lupte greco-romane
5. Lipat Varabiev — canoe
6. Gh. Nica *) — rugby
7. Radu Voma **) — handbal
8. Ion Păun — lupte greco-romane
9. Ion Corneliu — tic

10. Cornel Marin — scrimă

L_—
Azi și mi ine, pe patinoarul „23 August" ATRACTIVĂ
ÎNTÎLNIRE DE HOCHEI ÎNTRE ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI POLONIEI

9.
10.

Selecționata de hochei pe 
gheață a țării noastre își în
cheie anul competițional prin- 
tr-o dublă întîlnire cu puter
nica reprezentativă a Poloniei. 
Fostă și ea (ca și formația

») căpitanul echipei de rugby — campioană 
europeană F.I.R.A.

căpitanul echipei de handbal a României 
— campioană mondială universitară și al for
mației Steaua — câștigătoare a C.C.E.

noastră) participantă la grupa 
A a campionatului mondial, 
Polonia a realizat în 1976 la 
Katowice, deci pe teren pro
priu, una din cele mai mari 
surprize ale anului sportiv res-

PATINATORII ARTISTICI ÎN PROGRES 
DE LA UN CONCURS LA ALTUL
Competiție de tradiție, „Cupa

30 Decembrie" la patinaj ar
tistic s-a desfășurat și în acest 
an într-un cadru sărbătoresc. 
Zeci de patinatori, între 6 și 
17 ani, s-au reunit luni după- 
amiază pe scena de gheață a 
patinoarului acoperit „23 Au
gust" din Capitală unde, în 
aplauzele cîtorva sute de pă
rinți și colegi de școală, și-au 
etalat măiestria în arta dan
sului executat pe patine. A fost 
o întrecere reușită, în care mi
cuții patinatori au concurat 
mult mai dezinvolt și mai co
rect decît la concursurile pre
cedente, fapt oglindit, dealtfel, 
și în notele mai bune acordate 
concurenților de către arbitri, 
în acest sens vom da doar două 
exemple. La „Cupa școlarul", 
desfășurată pe patinoarul Flo- 
reasca în urmă cu 6 zile. Cris

tian Doru a cîștigat întrecerea

la categoria copii II cu 19,8 p. 
După două zile, la „Cupa mu
nicipiului București", același 
concurent obține din partea ar
bitrilor 20,2 p, pentru ca după 
alte două zile, la recenta com
petiție dotată cu „Cupa 30 De
cembrie", el să fie notat cu 
21,5 p. Iată și cel de-al doilea 
exemplu, Irina Nichiforov, du
blă învingătoare la categoria 
senioare, a obținut la „Cupa 
municipiului București" 29,5 p, 
iar la „Cupa 30 Decembrie" 
30,4 p.

Toți concurenții s-au arătat, 
așadar, în progres, iar faptul 
vine să confirme utilitatea con
cursurilor, necesitatea ca pregă
tirea sportivilor să nu se re
zume doar la simple antrena-

Gheorghe ȘTEFAN ESCU

(Continuare in pag. 2—3)

pectiv, printr-o senzațională 
victorie (4—2) asupra celebrei 
reprezentative a Uniunii Sovie
tice !

în acest sezon, ambele echipe 
sînt componente ale grupei B a 
campionatului mondial, ce-și va 
disputa întrecerile în luna mar
tie 1978 la Belgrad, fiind soco
tite cele mai puternice com
petitoare la promovare.

Așadar, amatorii de hochei 
din București vor avea prilejul 
să asiste azi și mîine, de la 
ora 18, la două foarte atrac
tive partide.

Oaspeții au sosit de ieri în 
București, deplasînd cea mai 
bună garnitură din care nu lip
sesc hocheiști celebri ca Pytel, 
Slusarczyck, Tokarz, Jobczyk. 
Lotul nostru este cam același 
ca în partidele cu Iugoslavia, 
fiind de menționat numai re
intrarea lui Gali (după o lungă 
absență) și a lui Hălăucă. Este 
puțin probabilă folosirea por
tarului Gh. Huțan, accidentat în 
Iugoslavia.

Ambele partide, găzduite de 
patinoarul „23 August", sînt e- 
xamene dificile pentru hoche- 
iștii români, ținînd seama mai 
ales de valoarea adversarilor, 
care recent au învins cu 5—1 
și 7—3 echipa R. D. Germane, 
care la rîndul ei a cîștigat net 
de două ori la selecționata 
noastră. Meciurile sînt arbitrate 
de cuplul cehoslovac J. Bu- 
dinski și V. Exner.
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Medalia de argint cucerită la Balcaniada de la Skopje

STIMULENT PENTRU 0 DORITA RELANSARE
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Stabiliți de federațiile de specialitate

HANDBAL
1. ȘTEFAN BIRTALAN (Steaua), 

2. Radu Voina (Steaua), 3. Cezar Dră- 
găniță (Steaua), 4. Rozalia Șoș (Mure
șul Tg. Mureș), 5. Cornel Penu (Di
namo București), 6. Mihai Mironiuc 
(Minaur Baia Mare), 7. Nicullna Sasu 
(Constructorul Baia 
Munteanu (Steaua), 
(I.E.F.S.), 10. Lidia 
tea

Mare), 8. Nicolae
9. Marina Bossi 

Stan (Uni verși ta-

INTERNAȚIONALA ii

Timișoara).

BOB - SANIE

TENIS DE

1. DRAGOȘ PANAITESCU (I.E.F.S.), | 
2. Gheorghe Lixandru (Poiana Cîmpi- g 
na), 3. Elena Stan (C.S.O. Sinaia), 4. țȘ 
Paul Neagu (I.E.F.S.), 5. Mihail Să- J; 
cuiu (Voința Sinaia), 6. Victor Anghel 
(A. S. Armata Brașov).

MASĂ
1. MARIA ALEXANDRU (Progresul 

București), 2. Liana Mihuț (C. S. 
Arad), 3. Eva Ferenczi (C. S. Arad), 
4. Crinela Sa va (C. S. Arad), 5. Teo
dor Gheorghe (Universitatea Craiova), 
6. Șerban Doboși (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca), 7. Magdalena Leszay (C. S. Arad), 
8. Nela Stoinea (C. S. S. Slatina), 9. 
Iosif Bdhm (C.S.M. Cluj-Napoca), 
10. Marin Firănescu (Universitatea 
Craiova).

BASCHET
1. MARIA ROȘIANU (I.E.F.S. — 

Lie. nr. 2 București), 2. Dan Niculescu 
(Dinamo București), (3. Liliana Duțu 
(I.E.F.S. — Lie. nr. 2), 4. Mariana An- 
dreescu (Rapid București), 5. Gheor- 
ghe Oczelak (Steaua), 6. Rodica Goian 
(Universitatea Timișoara), 7. Diana 
Bălaș-Mihalik (I.E.F.S. — Lie. nr.
2 București), 8. Florentin Ermurache 
(I.E.F.S. — Lie. nr. 2 București), 9. 
Katalin Szabo (Clubul sportiv școlar 
Oradea), 10. Luchian Ivascencu (Dina
mo București).

Săptămîna trecută, la Skopje, 
a luat sfîrșit cea de a XlX-a e- 
diție a Balcaniadei de baschet 
pentru seniori. După cum se știe, 
trofeul a revenit — și de această 
dată — reprezentativei Iugosla
viei, evident cea mai puternică 
echipă a competiției. Gazdele au 
prezentat la Skopje un lot de 
baschetbaliști de valoare auten
tică. Au fost prezenți în teren 
renumiții Kresimir Cosic, Mîrza 
Delibasic, Ratko Radovanovic, 
Branko Skroce și Josko Papic, 
componenți ai echipei campioane 
a Europei pe anul 1977. Au lipsit, 
din motive disciplinare, 
Dalipagic și Dragan 
suspendați de federația 
cialitate din Iugoslavia, 
de asemenea, să spunem 
formației campioane a 
este impresionantă : Knego 2,15, 
Cosic și Radovanovic 2,10, Ko- 
privița 2,07, Nakic 2,03, Subotic 
2,02, conducătorii de joc Delibasic 
1,97 și Papic 1,85 fiind conside
rați „pitici". în această situație, 
baschetbaliștii iugoslavi au fost 
greu de întrecut, ei fiind consi
derați la ora actuală, pe bună 
dreptate, printre cei mai buni 
din lume. Dar, echipe puternice 
au prezentat și Bulgaria, Grecia 
și Turcia, fiecare dintre ele 
pretendentă îndreptățită la unul 
din locurile fruntașe ale clasa
mentului final.

într-o asemenea companie, 
sportivii români au avut o evo
luție bună, promițătoare pentru 
importantele confruntări interna
ționale din sezonul viitor. Pregă
tirea baschetbaliștilor noștri a 
fost încredințată cuplului de 
antrenori Dan Niculescu și Mihai 
Nedef. Ei au alcătuit un lot de 
sportivi care a cuprins baschetba
liști cu mai vechi state de serviciu 
în echipa națională, cum sînt Va
sile Popa, Gheorghe OczeJak, Dan 
Niculescu, Costel Cernat, Luchian 
Ivascencu, precum și tineri ca 
Mihai Caraion, Ion Uglai, Petre 
Brănișteanu, Gabriel David, Va

Drazen 
kicanovic, 

de spe- 
Trebuie, 
că talia 
Europei

Încadrat de Knego (nr. 8) 2,15 
și Radovanovic 2,10, Ion Uglai 
inscrie încă două puncte pentru 
echipa României in meciul cu 

Iugoslavia.

leriu Zgriban, Gheorghe Mihuță 
și Zoltan Gellert.

Cum spuneam, comportarea 
baschetbaliștilor noștri la Skopje 
poate fi 
au jucat 
tida cu 
goslaviel 
valoroșii 
mele 10 minute scorul fiind chiar 
favorabil echipei noastre. In 
final, antrenorii au introdus în 
teren jucători tineri — care tre
buie rodați — și numai așa s-au 
distanțat gazdele în cîștigătoare 
clare. Victoriile prețioase obținute 
în fața reprezentativelor Turciei

apreciată ca bună. Ei 
33 de minute din par- 

puternica echipă a Iu
de la egal la egal cu 
lor adversari, în pri-

și 
în 
locul secund al clasamentului fi
nal. Tehnicienilor noștri le revine 
misiunea ca la următoarele con
vocări ale lotului național să 
cheme baschetbaliști cu o talie 
înaltă, de cel puțin 2,05—2,10, pen
tru că numai așa competitivita
tea formației noastre în arena 
internațională va putea fi, în
tr-adevăr, la... înălțime. Desigur, 
găsirea și formarea unor aseme
nea baschetbaliști este grea, ane
voioasă, dar altfel nu pot fi 
atinse cele mai înalte cote. Avem 
convingerea că federația noastră 
de specialitate va face tot ceea 
ce este posibil pentru descope
rirea și formarea unor asemenea 
jucători, ’ ' ‘
oricărei echipe puternice.

Vorbind despre evoluțiile bas
chetbaliștilor români la Skopje, 
trebuie spus că Vasile Popa, Dan 
Niculescu, Costel Cernat, Gheor
ghe Oczelak și Luchian Ivasccnco 
s-au prezentat foarte bine, au 
luptat exemplar pentru succesele 
echipei și ei rămîn oameni de 
bază ai reprezentativei noastre. 
După Balcaniada de anul trecut, 
de la Burgas, ziarul nostru a cri
ticat evoluția unor sportivi ca 
Ion Uglai și Mihai Caraion. De 
data aceasta apreciem că evolu
țiile ambilor sportivi au fost la 
Înălțime, creșterea lor valorică 
fiind evidentă. Dacă ei se vor 
pregăti în continuare cu aceeași 
atenție, pot deveni titulari de 
bază ai lotului național. Petre 
Brănișteanu și Gabriel David 
sînt talente autentice și ei tre
buie încercați și folosiți cu curaj 
în viitor. Zoltan Gellert este 
prea rigid, Gheorghe Mihuță nu 
are forță, iar Valeriu Zgriban 
este prea scund. Dar ei mai pot 
fi încercați...

Greciei au fost determinante 
situarea echipei României pe

absolut indispensabili

Paul IOVAN

vr

AUTOMOBILISM
1. ȘTEFAN IANCOVICI (I. A. Da- 

cia Pitești), 2. Eugen Ionescu Cristea 
(Unirea Tricolor), 3. Petre Vezeanu 
(I. A. Dacia Pitești), 4. Mircea Ruses- 
cu (Tractorul Brașov), 5. Ludovic Ba- 
lint (C.S.U. Brașov), 6. Ilie Olteanu 
(I. A. Dacia Pitești), 7. Ovidiu Scobai 
(I. A. Dacia Pitești), 8. Dan Amărică 
(Unirea Tricolor), 9. Gheorghe Urdea 
(C.S.U. Brașov), 10. * ’ * ~
Dacia Pitești).

Andrei Belu (I. A.

AZI MAESTRA; A DOUA Z/
LA CAT. A IV-a! DE CE?

in echipa de
• • - • Dinamo 

care-și apăra, la 
de campioană

(Urmare din pag. 1)
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KARTING
1. EMILIAN PETRESCU

PENTATLON

(Calcula
torul București), 2. Gheorghe Urdea 
(C.S.U. Brașov), 3. Eduard Cojoc (Al
pin Sinaia), 4. Dumitru Onofrei (Pe
gas Arad), 5. Constantin Nedelcu 
(C.S.U. Brașov), 6. Alexandru Rusu 
(Motor IRA Cluj-Napoca), 7. Sigis
mund Foldes (Autotransport Brașov), 
8. Gheorghe Stanciu 
București), 9. Constantin 
cărușul Constanța), 10. 
men (Pegas Arad).

MODERN

(Calculatorul 
Miciu (Pes- 
Mihai Kele-

1. IULIU GALOVICI (Universitatea 
Timișoara), 2. Dumitru Spîrlea (Olim
pia București), 3. Constantin Călina 
(Olimpia București). 4. Ștefan Cozma 
(Olimpia București), 5. Eugen Pop 
(Universitatea Timișoara), 6. Liviu 
Pătrașcu (Olimpia București), 7. So
rin Crăciuneanu (Universitatea Timi
șoara), 8. Tamaș Halasz (Universitatea 
Timișoara), 9. Otto Wermescher (Uni
versitatea Timișoara), 10. Vasile Neme- 
țeanu (Olimpia București).

AVIAȚIE SPORTIVĂ
zbor cu motor.

„Gheorghe Bănciulescu"
1. MIHAI ALBU

(Aeroclubul
Ploiești), 2. Nina Ioniță — zbor cu mo
tor (Aeroclubul „Mircea Zorileanu“ 
Brașov), 3. Erwin Rosch — planorism 
(Aeroclubul ,,Sînpetru“ Brașov),
4. Cezar Rusu — zbor cu motor (Aero
clubul „Mircea Zorileanu“ “
5. Dorina Gutsch. — zbor cu 
roclubul „Mircea Zorileanu“ 
Ilie Neagu — parașutism 
„Aurel Vlaicu“ București),
Ciurea — parașutism (Aeroclubul „Au
rel Vlaicu“ București), 8. Elena Coto- 
veanu — planorism (Aeroclubul Sînpe- 
tru Brașov), 9. Ion Bucurescu — para
șutism (Aeroclubul „Gheorghe Bănciu- 
lescu" Ploiești), 10. Adriana Mărăcine 
— planorism (Aeroclubul „Aurel Vlaicu“ 
București).

Brașov), 
motor (Ae- 
Brașov), 6. 
(Aeroclubul 
7. Valerica

esejswks^.

PATINATORII ARTISTICI ÎN PROGRES
(Urmare din pag. 1)

mente, ci la cit mai multe ve
rificări, efectuate în condiții de 
concurs.

Iată acum rezultatele acestei 
competiții. Senioare : 1. Irina 
Nichiforov (I.E.F.S.) 30,4 p, 2. 
Tereza Nencu (C.S.S.2), 27,2 p, 
3. Cornelia Picu (I.E.F.S.) 
26,1 p ; seniori : 1. Adrian Va
sile (I.E.F.S.) 31,3 p ; junioare :

1. Viorica Nicu (C.S.S.) 25,3 p,
2. Crăița Burcea (C.S.S. 2)
24,0 p, 3. Cristina Pogăceanu 
(C.S.S.) 23,1 p ; juniori : 1. AI. 
Anghel (C.S.S. 2) 26,6 p, 2. 
L. Ghica (C.S.S. 2) 25,9 p ;
copii I : 1. Daniel Culiță
(C.S.S.) 19,8 p și Daniela Elef- 
terescu (C.S.S) 22,3 p ; copii 
II : 1. Cristian Doru (C.S.S.) 
21,5 p și Laura Glăvan (C.S.S.) 
21,3 p

Apariția 
maestre a clubului 
București, 
Deva, titlul 
la gimnastică, a unei fetițe de 
10 ani și 3 luni (amănun
tele de vîrstă au fost co
municate publicului de crai
nicul concursului ca un ve
ritabil „eveniment") a con
stituit pentru cei mai mulți 
dintre specialiști, o adevăra
tă surpriză, a creat nedu
merire. Bineînțeles, nimeni 
nu punea la îndoială posibi
litățile Lumini
ței Baicea, pen
tru că se știa că 
ea este o gim
nastă talentată. 
Se știe insă la 
fel de bine că 
în acest an, la 
Galați, sportiva bucureșteană 
ciștigase întrecerea pentru mi
cuțele începătoare, de catego
ria a IV-a! Deci, în decurs de 
cîteva luni, de la categoria a 
IV-a la maestre !?!

Cunoscînd ritmul rapid în 
care copiii își însușesc 
tăzi elemente dintre 
mai dificile (afirmarea 
în marile competiții la 
vîrstă fragedă a devenit 
situație obișnuită), poate 
n-ar fi trebuit să ne mire 
prea mult faptul că, în ca
zul amintit, s-a trecut cu a- 
tîta ușurință peste 
riile a IlI-a, a Il-a 
ceasta numai dacă, 
doua zi, n-am fi 
pe Luminița — din 
la categoria... a IV-a ! Da, 
chiar la categoria a IV-a, în 
cadrul întrecerilor din „Cupa 
României".

1

as- 
cele 
lor 

o 
o 

că

catego- 
și I. A- 

chiar a 
întilnit-o 
nou —

Am dat acest exemplu pen
tru a sublinia, de fapt, o men
talitate a cluburilor noastre, 
aceea de a se „JUCA" cu 
categoriile de clasificare a 
sportivelor, de a le trece 
peste noapte fie în „sus“, fie 
în „jos“, așa cum o cer in
teresele... rezultatelor. Maes
tre autentice ale gimnasticii 
noastre — și nu vom da de- 
cît numele unor sportive în
că de pe acum bine cunos
cute, cu o contribuție deci
sivă in clasarea echipelor lor 

pe locuri frun
tașe in campio
natul țării, Ro
dica Dunca, Da
na Crăciun, Da
niela Brîndescu, 
Lucia Negrea, 
Corina Sasu, Ni- 

coleta Prisecaru — au concu
rat, de pildă, la categoria a 
11-a, numai din motivul că 
cluburile din care fac parte 
aveau nevoie de locuri frun
tașe la categoria respectivă.

Acceptarea în 
a acestei situații 
deservicii atit 
(prin solicitarea 
sură a efortului _. ....
tițional pe un spațiu restrîns 
de timp), cit și federației, 
prin desele schimbări ale ca
tegoriilor de - —
sportivelor, 
considerabil evidența promo
vărilor. Concluzia apare 
firească : „focul de-a 
goriile de clasificare" 
stimulează în nici un 
creșterea măiestriei sportive.

gracz (locul 4) și pe luptătorul 
Ludovic Ambruș. Treptat, Mu
reșul își mărește (numeric și 
valoric) contribuția : în 1976 la 
Montreal, luptătorul Ladislau 
Simon cîștigă medalia de bronz 
la libere (categoria peste 100 
kg) — prima medalie olimpică 
a județului, handbalista Rozalia 
Soș face parte din echipa națio
nală (locul 4), iar spadasinul 
Anton Pongracz face parte din 
echipa clasată pe locul 6.

în afara aportului la loturile 
olimpice, județul a dat țării și 
campioni mondiali sau euro
peni : Ladislau Simon și Fran-

cisc Ballo 
gareta șnjj 
pice), Ant 
tineret), T 
libere-tine 
argint și t 
aeromodeli 
etc.

Mureșul 
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continuu, 1 
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Constantin MACOVEI

NU UITAȚI I 
TRAGEREA EXTRAORDINARĂ LOTO

A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1978 I

PARTICIPAȚI CU CÎT MAI MULTE BILETE ! VA SPORIȚI 
ȘANSELE DE A PUTEA INTRA ÎN POSESIA MARILOR CÎȘTI- 
GURI ACORDATE DE ACEASTA TRADIȚIONALA ȘI ATRAC
TIVA TRAGERE!

Sîmbătă 31 decembrie 1977 ultima zi pentru procurarea bile
telor.

„Producția" masivă de cadre 
tinere valoroase este un feno
men logic, rezultat al bogatei 
activități competiționale care 
se desfășoară în județ, al pre
zenței masive și cu mare pon
dere a sportului mureșean în 
sistemul competițional național, 
într-adevăr, județul Mureș este 
prezent în campionatele națio
nale la 15 ramuri sportive în 
care se desfășoară întreceri pe 
echipe, avînd 18 echipe în Di
vizia A, 10 echipe în Divizia B, 
3 echipe in Divizia C, o echipă

să a fondi 
din județ, 
cu creșterț 
vitate de 
ind, să I 
din cele 49 
litate, acti 
în clubrtț^ 
trenori la 
Liceul cu 
fizică. Ca 
puse de a 
talentului 
gătire ale 
antrenează

în divizia națională de junior!— 1170 de sp 
(este vorba de A.S.A. Ia fotbal) 
și 18 echipe în diversele cam
pionate naționale pentru juniori 
și școlari. în total 50 de echipe 
din județ participă la competiții 
cu caracter național, după cum 
nu trebuie să omitem participa
rea la competiții individuale în 
24 de sporturi.

Aminteam in prima parte a 
prezentării noastre, unele cifre 
care atestă creșterea impetuoa-

Aici a prins aripi
În biroul prim-vicepreședin- 

telui C.J.E.F.S., loan Bogdan, 
un trofeu stă la loc de cinste : 
„Cupa Agriculturii", ediția I. 
Această cupă amintește o fru
moasă inițiativă mureșeană, de 
acum 18 ani. în 1959, activiștii 
sportivi locali înființau o com
petiție județeană, care din 1960 
avea să devină interjudețeană 
și ulterior o competiție de sport 
de masă pe plan național. A- 
mintim apoi de „Cupa Femina" 
(în acest an, la a 6-a ediție, 
care angrenează sportive în 
întreceri Ia 5 discipline : atle
tism, handbal, înot, tenis de 
masă, volei), „Cupa Mureșului 
și Tîrnavelor" (tot 6 ediții, la 
atletism, handbal, fotbal, înot, 
tenis de masă, volei), „Cupa 
Eliberării" la tir cu arcul (20 
de ediții !). De un mare succes 
se bucură în județul Mureș și 
Cupele pe ramuri de producție 
și Duminicile cultural-sportive,

tre care 7 
de maești 
sportivi de 
Toți acești 
sportivi le 
fără un 
activează 
în 4 clubt 
Universitar 
și în patru 
lare.
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Turul Diviziei

ACOLO UNDE VERBUL „A RETROGRADA" SE CONJUGĂn

SUB IMPERIUL
Aritmetica ne arată că cele 

mai apropiate echipe de Di
vizia B sînt Politehnica Iași, 
F. C. Corvinul și F.C.M. Reșița. 
Bazîndu-ne în continuare pe 
cea mai simplă dintre mate
matici, disciplină care în ge
neral nu te trădează între 7 
și 70 de ani, presupunem că 
polul grijilor iubitorilor de fot
bal de la noi se adună la Re
șița, Hunedoara și Iași, loca
lități unde verbul a retrograda 
se conjugă în această iarnă 
sub imperiul tuturor stărilor 
sufletești, dar mai cu seamă 
sub imperiul neliniștii.

Scrise în ideea prioritară de

Poate multe, dar face puține

Surprinzătoare în toate sen
surile, echipa studenților ieșeni 
(pe care am prezentat-o și 
drept una dintre echipele cele 
mai tinere ale campionatului). 
La „pozitiv" : 1) are cea mai 
bună apărare a turului (pri
mind, ca și A.S.A. Tg. Mureș, 
doar 16 goluri) ; 2) are gola
verajul +2, mai bun decît al 
Jiului, care se află pe locul 
șapte ; 3) a învins pe Dinamo 
și pe Steaua (la Iași), obținînd 
și un valoros rezultat egal la 
Craiova. La „negativ" : 1) a 
dovedit incapacitate de concen-

UREȘ Șl PE TÎRNAVE...
ere), Mar- 
gnany (po- 
tz (scrimă- 
gely (lupte 
ledaliați cu 
pte, popice, 
komodelism

Campionatul intern al 
înregiS- 
de aso- 
aproape 
eviden- 
Chimica 

Oțelul

TUTUROR STĂRILOR SUFLETEȘTI
a încerca să descifreze învăță
minte din evoluțiile care au 
lăsat de dorit ale divizionare
lor A în toamna care a trecut, 
retrospectivele ziarului nostru 
au avut — nimeni nu se îndo
iește — un prea bogat mate
rial documentar, turul actualei 
ediții de campionat
parcă în chip record vicii și 
defecte mai vechi și mai noi, 
prezentate, cum spun reclamele 
comerciale, „într-o gamă vari
ată de produse". Ei bine, unde 
să întîlnești, mai întîi, toată 
gama dacă nu la ultimele trei 
corigente ale „sesiunii de 
toamnă" ?

toate liniile), dovedind 
multe ori că este în 
practice un fotbal de 
Politehnica Iași s-a

adunînd
din fericire, la Reșița, 
a jucat serios și a cîș- 
net, 
fost

altfel cine știe care 
locul în clasament al

jucători foarte buni, 
și Simionaș, cu ele-

(POLITEHNICA IAȘI — locul 16)

trare și de mobilizare într-o 
suită de meciuri jucate pe pro
priul teren — cu U.T.A., Poli
tehnica Timișoara, A.S.A., Pe
trolul — pierzînd cu ușurință 
„puncte mari" ; 2) s-a prezen
tat trei sferturi din turul cam
pionatului fără o bună parte 
din titulari, grija medicului, a 
antrenorilor și a
înșiși fiind la acest capitol — 
al prezentării într-o formă fi
zică de competiție — sub orice' 
critică ; 3) avînd unul din lo
turile cele mai complete ale 
Diviziei A (cu jucători de va-

jucătorilor

loare în 
de mai 
stare să 
calitate,
complăcut multă vreme în ipos
taza ghinionistei boeme, ne
dreptățită de soartă... (S-a „tre
zit", 
unde 
tigat 
ar fi
echipei).

Cu doi 
Romilă 
mente valoroase în toate com
partimentele. portarii Naște și 
Bucu, fundașii Ciocîrlan, Anton 
și Ursu, înaintașii Dănilă, Cos- 
tea, Doru Ionescu, cu un an
trenor principal — Ilie Oană — 
pe care toți iubitorii fotbalului 
nostru îl stimează, Politehnica 
Iași și-a dezamăgit suporterii, 
dînd, după opinia noastră, cam 
jumătate din ceea ce această 
echipă apreciată ar putea să 
dea. Cu același „ritm" și în 
primăvară, tradițional-medita- 
tivii ieșeni ar putea să medi
teze la sfîrșitul returului asu
pra cauzelor reale ale retro
gradării echipei lor în „B“. Nu 
le-o dorim, pentru că echipa 
— repetăm — este bună, dar 
nu-i suficient să fii bun, tre
buie să și muncești mai mult 
ca alții dacă vrei să fii înain
tea lor.

Nu e totul să transferi, mai trebuie să și produci (F.C. CORVINUL—iocul 17)

mcouf mmm: „BOMBARDIERUL" TONI DASCALD

0 ORA, DIN TOATE POZIȚIILE.!>>»>■
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rect raport 
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ță. Detali- 
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[ de specia- 
î antrenori 
^9 de an- 
ve și 14 la 
le educație 
muncii de- 
Cum și a 
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pe care-i 
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miile de 
dar, încă, 
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(ii afiliate, 
i (Mureșul, 
și Școlar) 
ortive șco-

cipanți. 
asociațiilor sportive a 
trat, în cele peste 300 
ciații în care s-a ținut, 
100 000 de ............
țiindu-se 
Tîrnăveni, 
Reghin, 
Metalotehnica, Electromureș și 
Lemnarul (toate din Tg. Mu
reș), pe care activiștii C.J.E.F.S. 
le apreciază ca asociații spor
tive model.

în ceea ce privește competi
țiile școlare, în afara celor din 
sistemul național, la Tg. Mu
reș se organizează campionate 
școlare la handbal, volei, atle
tism, în sistemul divizionar, an- 
grenînd toate școlile din oraș 
într-o activitate permanentă, de 
regularitate. O atenție deose
bită se acordă campionatelor 
județene sătești, cu peste 80 de 
echipe.

Impulsurile ,,Daciadei“

participări,
în special

Avintul și
Faianța Sighișoara,

...Dumitriu IV, Angelescu, 
Agud, Nunweiller VI, Lucescu. 
Aceasta ar fi ultima parte a 
listei transferurilor înregistrate 
de F.C. Corvinul. Rezultatul ? 
Două meciuri foarte bune — 
la Craiova (1—1) și la Tg. Mu
reș (1—0 !) — și un tur de 
campionat foarte chinuit, în 
care s-au adunat, cu mare caz
nă, 15 puncte care asigură, la 
această oră, un drum liniștit 
spre Divizia B.

Fără îndoială, echipa hune- 
doreană are experiența unei 
spectaculoase salvări „in ex
tremis" reușită anul trecut, cum 
în afară de orice dubiu se si
tuează și marea dragoste a

hunedorenilor pentru fotbal și 
pentru... Divizia A. De aici și 
sacrificiile acestei echipe de 
a-și legitima fotbaliști valoroși 
din toată țara. Din păcate — 
viața o dovedește — cheia suc
cesului, cheia temeiniciei, cheia 
liniștii, nu o asigură valorile 
aduse din afară, fie ele și de 
calibrul unui Lucescu sau Nun- 
weiller VI. Cînd își va crește 
— singură — o echipă a sa, cu 
băieți talentați legați prin toate 
fibrele de meleagurile hune- 
dorene, atunci, abia atunci va 
ajunge Corvinul să aibă o iar
nă tihnită, fără temeri și emoții 
privind situația sa din retur.

Intr-o minune (F.C.M. REȘIȚA — locul 18)

lturii“
de acțiuni
— au an-

1 de parti-

în acest an, „Daciada" a dat 
un nou avînt sportului mure
șean. Printr-o bună colaborare 
între factorii cu atribuții s-au 
făcut pași fermi către atingerea 
obiectivului propus, acela de a 
cuprinde în întrecerile compe
tiției aproape 150 000 de parti
cipant. Sub genericul „Dacia- 
dei" s-au desfășurat acțiuni cul
tural-sportive ample (Cupa Mu
reșului și Tîrnavelor, Cupa Fe- 
mina, Ziua forestierului, Festi
valul portului și sportului re- 
ghinean), a fost aplicat un nou 
sistem competițional local pen
tru echipele de handbal și vo
lei, serbările ocazionate de ju
bileul „Luduș 600“ au inclus 
manifestări sportive, „Ziua cîn- 
tecului, dansului și sportului de 
pe Tîrnave" s-a bucurat de un 
succes mai mare decît în anii 
precedenți.

★ ★
ai^Kpublicii, baza materială a sportului mu- 

2ut și ea dimensiuni fără precedent. Actual- 
Beneficiază de 504 baze sportive, fără a socoti 
ire. Detaliind această cifră, reținem : 2 săli de 
săli de gimnastică în școli, 2 săli de lupte, 

asă, 6 bazine de înot descoperite, 4 piste de 
uri de fotbal, 53 de terenuri de handbal asfal- 

atC.în cadrul Complexului sportiv „23 August" 
țra în funcțiune o modernă sală polivalentă, 
nisare ; tot aici au început lucrările unui pa- 
anul viitor va începe construcția unui bazin 
ni olimpice.
„baze pivot" viitoarele amenajări din „Bucla 

peru pentru box, lupte, haltere, un complex de 
fi), noile baze sportive cuprinse în planurile 
«calităților din județ, precum și sălile prevă- 
I școli, avem noi repere ale puternicei baze 

mureșean, temei pentru a aștepta din partea 
I județ noi performanțe sportive, o contribuție 
Iterea prestigiului sportiv al țării.

Adunînd doar 10 puncte, cu 
cinci mai puțin decît Politeh
nica Iași și F.C. Corvinul, e- 
chipa din Reșița are azi o si
tuație sinonimă cu cea a 
F.C.M.-ului din Galați din iar
na trecută. Gălățenii sperau 
într-o minune. Minunile însă se 
produc mai rar în fotbal... La 
Galați, după cum s-a văzut, 
nu s-a produs nici una. Se va 
produce 
fi să ne 
lubilul 
șanse ar 
tic — mai sînt. Firește că după

la Reșița ? Dacă ar 
luăm după foarte vo- 
antrenor Manolache, 
mai fi. Și — teore-

un tur de campionat în care 
pierzi trei partide acasă (0—2 
cu Sportul studențesc și Poli
tehnica Iași, 0—4 cu Steaua), 
trebuie să cîștigi în retur măcar 
trei meciuri în deplasare pen
tru a intra în discuție : „retro
gradăm — nu retrogradăm ?“ 

La urma urmei, de ce n-ar 
reuși Reșița acolo unde a eșuat 
Galațiul ? Cu numai două vic
torii
s-ar 

solul

consecutive ale reșițenilor 
cutremura tot subsolul și... 
clasamentului.

Marius POPESCU

— Sibianul Nicolae Roman, 
atacantul de ieri al „șepci
lor roșii", al vestitei C.C.A., 
al Rapidului — care și-a 
încheiat activitatea la echipa 
C.S.M. din orașul natal — 
nu are nevoie de nici o re
comandare. Știam că a fost 
jurisconsult Ia întreprinde
rea Independența, că acum, 
după ce a făcut a doua fa
cultate, este contabil șef al 
întreprinderii de creioane 
Republica, dar nu știam de 
ce Nicolae Roman și-a 
atit de ușor adio de Ia... 
ma sa dragoste ?

— Credeți că mi-a fost 
din moment ce am slujit 
balul cu pasiune, îl aveam în 
singe ? Au vrut alții să mă 
înlăture — nici nu vreau să-mi 
amintesc de ei — și au reușit. 
Eram cu prietenul meu Kuci 
(n.a. fostul jucător Kucerak) la 
conducerea tehnică a C.S.M.-ului, 
prin 1964—65, dacă îmi amin
tesc bine. învinsesem pe Farul 
Constanța în sferturile „Cupei 
României", la Cîmpina, șl am 
pierdut — apoi — în semifinale, 
cu Steaua (1—2), la Pitești ț 
am scăpat echipa și de la re
trogradare. Deci, făcu
sem ceva. Am intrat 
însă în conflict cu u- 
nele vedete și, pînă 
la urmă, eu am fost 
păgubitul. N-au avut 
curajul să mi-o spună 
în față, au trimis pe 
cineva cu un plic să 
mi-1 dea, sfătuindu-mă 
să mă țin . de pledoariile mele 
avocățești.

— Reinvii amintiri atit de 
neplăcute ?

— Nu ! Vreau să ajung la 
hiba fotbalului din zilele noas
tre, cînd antrenorii sînt la che
remul chibiților, așa-zișilor a- 
totșiutori, al „vedetelor" — ca 
să nu le spun altfel. Parcă Ni
colae Dumitrescu de ce s-o fi 
retras la o echipă mică, Lache 
Hașoti de ce a dispărut peste 
noapte ? Lista este lungă. Doar 
Ilie Oană și Nicolae Proca au 
avut șansa să lucreze în pers
pectivă. în fotbal, dacă nu ai 
timp la dispoziție, nu se poate 
face nimic bun. Și federația 
s-a mulțumit cu înregistrarea 
„divorțurilor"' în loc să-i apere 
pe oamenii serioși, cinstiți, e- 
chilibrați și hotărîți să facă 
ceva pentru fotbalul nostru.

— Unii spun că generația 
mai veche de jucători era 
mai pasionată față de fot
bal, îl juca cu mai multă 
ardoare. Așa este ?

— Știți marca echipă a lui 
„U“, cu Toni Dascălu, Coracu, 
cu frații Medrea, cu Rădulescu, 
Luca, Coman, Joja și Jifkovici ? 
Jucam „ca pe sîrmă" în acei 
ani de după 1945, grei — dar 
frumoși, numai și numai pen
tru o masă modestă la cantină. 
Deplasările le făceam cu o 
mașină vai de mama ei. Pînă 
ajungeam la București, cam de 
7—8 ori se defecta. Cînd văd 
astăzi și aud de cite atenții se 
bucură jucătorii, zău că mă cu
prinde așa o ciudă că nu mai 
am acei frumoși ani... Oricum, 
generațiile de azi, în ciuda im
perfecțiunilor organizatorice ale 
fotbalului nostru, au mari da
torii sub aspectul atașamentu-

luat 
pri

ușor 
fot-

I

Pknrte 
de 

vedere

Iui, pasiunii sincere față ife 
acest joc sportiv.

— Munceai mult ca jtt- 
cător ?

— Foarte mult. Perioada cea 
mai distinctă a fost la „C.C.A.-ul 
de aur". Numai cine a lucra® 
sub mina regretatului Ronay 
știe cită sudoare curgea din 
tricourile și treningurile echi
pei ! Parcurgeam un program 
încărcat, dar și echilibrat, pen
tru că mai aveam timp și pen
tru „antrcnamente-supliment"; 
Aveam o plăcere atit de mare 
pentru minge !... Eram un trio 
nedespărțit, Zeană, eu și To- 
toșu (n.a. Onisie) ~ 
săptămînii puteam fi urmăriți 
pînă la căderea serii pe arena 
Venus, unde repetam și iar 
repetam arma strategică speci
fică fiecăruia. Zeană și Onisie 
îmi dădeau centrări și eu vo- 
leibolam balonul la poartă, prin 
foarfecă. Mii de repetări am 
efectuat, ceea ce mi-a dat si
guranță în executarea acestui 
procedeu necruțător pentru por
tari. Cînd terminam, intra Oni— 
sie Ia rînd. Mă lua cu invitația? 
„Hai Nae să te depășesc cu 

fenta aceea". De zeci; 
de sute și mii de ori 
i-am slujit ca adver
sar pentru a-și perfec
ționa driblingul parali
zant. Uitasem să vă 
spun că și la „U“ se 
muncea pe brînci. De 
exemplu, „bombar
dierul" Toni Dascălu 

șuta zilnic Ia poartă cel puțin 
o oră, din toate pozițiile.^ 
Acum, antrenorul aruncă jucă
torilor cîteva mingi și, după 
un sfert de oră de tras la 
poartă (și cu cită imprecizie 1), 
se pleacă la cabine...

— Ce crezi că Ie lipsește 
atacanților de azi ?

— Plecarea, adică sprintul de 
gol. Cu sprintul spargi dispo
zitivele de apărare, îți dezvolți 
(ie și coechipierilor viteza de 
reacție și spiritul de anticipație. 
Vedeți dv., pe la 30 de ani nu 
prea mai marcam goluri — cum 
o făceam în sezoanele tinereții — 
pentru că nu mai aveam acel 
sprint. Așteptam faza 
mai riscam plecarea 
Eu cred că acum nu 
cește prea mult pe 
Sînt la curent cu ceea ce se 
face la echipe. Citesc despre 
diferite teste, despre alergările 
și crosurile efectuate, dar n-am 
auzit despre un atacant care a 
făcut într-o zi, de pildă, 
de sprinturi cu mingea la 
cior...

— Crezi că generația 
tuală de jucători este 
tehnică decît cea de ieri ?

— Ni se pare, fiindcă cei 
mai mulți dintre jucătorii de 
azi joacă un fotbal static, ca 
să ia ochii lumii.

— O
Cum se face că-ți păstrezi 
suplețea jucătorului de ieri ?

— Sportul, mișcarea sînt de..; 
vină. Vara practic înotul, joc 
tenis; iarna, fac cîteva ture 
de pistă în trening și teniși pe 
stadionul din Parcul Arinilor, 
la 6 dimineața, și mă simt ex
celent cînd vin lingă... Felix, 
calculatorul.

Stelian TRANDAFIRESCU

în cursul

clară, nu 
și șutul, 
se mun- 
specific.’

100 
pi-

ac- 
mai

ultimă întrebare.

cțiunea de selecție inițiată 
de ziarul nostru sub gene
ricul „Cunoașteți talente 

care nu au încă un nume ?" are 
un puternic ecou. Dovadă — ze
cile de scrisori . ’ "
primul din cele trei
lansate de 
tem siguri că
punsuri vor sosi, în continuare,
pe adresa redacției. Acum insă 
problema fundamentală nu este 
cantitatea, cl calitatea. Ca atare, 
dintre zecile (acum) și sutele 
(cu siguranță în viitorul apropi
at) de talente propuse, sita exi
gentei va cerne valorile autenti
ce. Să sperăm că numărul lor va 
fi cit mal mare.

Cine sint primii candidați la 
gloria sportivă? Cine îi recoman
dă? tn marea lor majoritate, ti
neri care iubesc fotbalul, elevi, 
muncitori, învățători. Unii dintre 
ei s-au recomandat singuri. Mu
gurel Roman 17 ani, absolven
tul unei clase speciale cu -prolil 
de fotbal a școlii generale nr. 23 
din Craiova; Vasile Marian. 21 
de ani, muncitor la C.P. Telea- 
jen; Constantin Emil — 20 de
ani, elev la liceul industrial Rm. 
Vîlcea; Mihai Corici — 20 ani, 
muncitor la I.J.G.C.L. Galați; 
Nicolae Creteanu — 24 de ani(l), 
muncitor la Rafinăria Ploiești: 
Virgil Cihodaru — 20 ani, jucă
tor in categoria „Promoție", la 
„Tracțiunea" București; Vasile 
Grigore — 18 ani, elev la liceul 
industrial nr. 21 București; Mi- 
hăiță Spinu — 15 ani, elev la 
liceul industrial Hidromecanica 
Brașov; Vasile Tătaru —• 18 ani, 
elev la liceul din Panciu; Marin 
Pătrău — 19 ani, zugrav la T.C.

primite după 
„apeluri" 

ziarul nostru. Sln- 
asemenea răs-

Argeș. Fiecare dintre acești ti
neri se consideră dotat, talentat, 
hotărît să devină un nou Dudu 
Georgescu, Dobrin, iordănescu, 
Sătmăreanu II, Răducanu ș.a.m.d. 
Nu ne îndoim de posibilitatea 
existenței unor calități veritabi
le la cei care s-au propus, dim
potrivă îi și lansăm (prin 
rea lor) în atenția unor

Primele ecouri
numi- 
antre-

din Piatra Neamț, este un exce
lent fundaș central la Voința 
Borlești" — după cum ne-a scris 
un „arbitru din campionatul ju
dețean" ; mai știm că învățătorul 
Bebe Alexandru din satul Poie
nița, județul Dîmbovița, a im
presionat, prin tehnica sa și prin 
dragostea pentru fotbal, doi

la inițiativa ziarului nostru

Tot 19 ani au și: loan Chelba, 
muncitor la Uzina Steagul roșu 
Brașov, Costică Săponaru, reco
mandat de lăcătușul Mitică A- 
chilăriȚei de la I.P.M.C. Con
stanța, Manole Ciurescu, munci
tor la combinatul chimic 
Bacău, Gheorghe Nicola; 
sculer matrițer la șantierul 
Drăgășani al Trustului de con
strucții, Ion Ghinescu — de la 
întreprinderea de stofe Brașov.

„Grupul adolescenților* 
prinde printre alții pe

din
Nicolaescu,

l 5
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norl din orașele respective. Dar, 
ca de fiecare dată, 
ectivi în aprecierea 
te, a unor calități 
implicați direct.

Am reținut, deci, 
propuse de oameni 
iubitori al fotbalului, 
rîți să 
Cîți dintre cei propuși vor trece 
prin sita selecției competente, 
nu știm. Deocamdată, știm doar 
că „Constantin Irimia, de 18 ani, 
elev la liceul industrial nr. 1

cei mai obi- 
unor talen- 

sînt cei ne-

ani 
sus,

multe nume 
neutri, toți 

toți hotă- 
dinamizeze acest sport.

pensionari de 65 și 60 de 
care îl văd departe. Acolo 
în vîrful piramidei, îl vede pe 
fundașul Stelian Alexandru, de 
19 ani, grupul de suporteri ai 
echipei Rapid Fetești, departe 
vor ajunge, crede profesorul FI. 
Negoiță, cei doi elevi de la li
ceul Progresul Brăila Nicolae 
Smeu șl Dumitru Pirlog, ambii 
de 19 ani, jucători în campiona
tul județean, la Voința Plopu, 
unde s-a mai remarcat și învă
țătorul Gh. Clncă, de 21 de ani.

îi cu- 
.................. _ ROmeo 

Arsenie de 16 ani și Liviu Vul
poi, 17 ani elevi la liceele indus
triale nr. 1 și nr. 2 din Piatra 
Neamț, pe I. Trocan .și Teodor 
Varogca ambii de 17 ani, elevi 
la liceul nr. 2 din Tg. Jiu, pe 
consătenii Emil Pitaru și Flo- 
rea Piciu din Sadova. Ei și alții 
sînt recomandați ca „băieți do
tați pentru fotbal, serioși și 
liotărîți să muncească temeinic, 
elemente care, urmărite atent, 
și îndrumate cu competență pot 
ajunge în eșaloanele superioare** ! 
Pentru ca munca de dcpizt----
a iubitorilor fotbalului să nu 
piardă în van. propunem 
acești copilandri talentați și 
trecuți de vîrsta junioratului 
fie urmăriți și testați imediat 
antrenorii sau profesorii de 
ducație fizică din satele< comu
nei» și orașele respective. Ei, 
și cei care vor fi propuși în 
continuare pentru verificare. 
După acest „filtru local*', forul 
de specialitate va valida adevă
ratele valori alese din marea 
masă a iubitorilor fotbalului.

depistare 
se 
ca 

cei 
să 
de 
e-

Mircea M. IONESCU



La începutul sezonului DECERNAREA TROFEULUI „MINGEA UE AUR“
LIDER ÂUrORITAR

I’OIANA BRAȘOV, 27 (prin 
telefon). In cea de-a doua zi 
a „Cupei federației" la biatlon, 
Gheorghe Girniță a făcut -din 

evident as- 
Anlrenorul 

în categoria

nou dovada unui 
cendent de formă. 
C. Tiron îl trecea 
biatloniștilor aflati în pronunțat 
progres la fond. El a înregistrat, 
dealtfel, cel de-al................“7
al cursei, după Cornel Potroan
chenu, care a „înghețat" acele 
cronometrelor la 1:09.13, bătîn- 
du-1 astfel pe vicecampionul 
mondial din 1974 cu 
secunde. Diferența de 
tre cei doi alergători 
fat, însă, în poligon, 
realizat un excelent 
nute penalizare, destul de rar 
în concursurile individuale pe 
distanța de 20 km. Faptul este 
și mai îmbucurător dacă avem

doilea timp

numai 11 
clasă din- 
s-a relie- 
Gîrniță a 
zero mi-

în vedere că cel mai bun 
biatlonist al nostru trage cu o 
pușcă pe care a primit-o cu 
doar trei luni în urmă. în 
schimb, tînărul său partener 
de întrecere, Potroanchenu, a 
fost penalizat in poligon cu 7 
minute, „record" care l-a pro
iectat pe locul III. Pe poziția 
a doua a clasamentului general. 
Victor Fontana, de mulți ani 
un real exemplu de conștiin
ciozitate în pregătire. (Mulți 
biatloniști tineri, aflați în pleni
tudinea forțelor fizice, l-ar pu
tea imita pe Fontana și n-ar 
avea decît de cîștigat). De re
marcat încă un aspect : cel al 
diferenței mari dintre timpii 
finali, înregistrați de Girniță 
față de ceilalți biatloniști.

întrecerile juniorilor n-au 
fost prea interesante. în gene-

ral, n-am avut posibilitatea să 
observăm acea dorință aprigă 
de afirmare, acel spirit de dă
ruire, pentru un loc cit mai 
bun, pentru o performanță cit 
mai onorantă.

REZULTATE TEHNICE : 20 
km seniori : 1. Gh. Girniță (Di
namo) 1:09,24 (0 min. pen.), 2. 
V. Fontana (A.S.A.) 1:15,30 (4 
min. pen.), 3. C. Potroanchenu 
(A.S.A.) 1:16,13 (7 min. pen.), 
4. I. Tamaș (Dinamo) 1:17,35 
(4 min. pen.), 5. 
(Dinamo) 1:18,04 (5 
15 km juniori : 1. 
(A.S.A.) 1:00,33 (7 
2. T. Ilieș (Steagul 
(6 min. pen.),

I. Rîpeanu 
min. pen.) ; 
V. Todașcă 
min. pen.), 

roșu) 1:02,40 
3. M. Gîrbacea 

(A.S.A.) 1:03,10 (10 min. pen.) ; 
10 km juniori : 1. V. Todașcă 
40,54 (4 ture pen.), 2. T. Ilieș 
41,15 (3 ture pen.), 3. M. Gîr
bacea 41,22 (5 ture pen).

Radu TIMOFTE

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

dar de un nivel tehnic me
diocru, hunedorencele au avut 
inițiativa aproape 40 de minute 
și au fost pe punctul de a pro
duce o surpriză, dar finalul a 
aparținut echipei bucureștene, 
care a egalat (13—13) într-un 
moment de superioritate nume
rică și apoi s-a detașat. Au 
marcat : Grigoraș 5, Serediue 4, 
Cariuc 2, G. Constantinescu 2, 
Crîșu 2, Constantinescu 1, pen
tru Confecția, Trandafir 5, 
Bărbulescu 4, Alexandru 2, 
Santejudean 2, Niciofschi 1.

CONSTRUCTORUL B. MARE
— UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 26-23 (14—14). Joc in
teresant, în care portarii ambe
lor echipe au făcut figurație. 
Au învins, pe merit, băimăren- 
cele care și-au asigurat victo
ria în ultimele 5 minute ale 
partidei. Principalele realiza
toare : Hrivnac 7, Adoehiței 7
— Constructorul, respectiv Ar- 
ghir 8. Furcoi 7 — Universi
tatea. (Ad. Vasiliu).

asistat la un joc plăcut, egali
tatea fiind consemnată în min. 
38 : 13—13. Au marcat : Corban 
10, Humelnicu 4, Fărăoanu 2, 
Mocanu 1 — Universitatea, Buia 
5, Dudaș 4, Pereș 3, Borbat 3.

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — RAPID BUCUREȘTI 
20—13 (8—7). O partidă foarte 
frumoasă, în care formația con- 
stănțeană s-a impus clar. Au 
înscris : Frîncu 6, Cazacu 4, 
Lăcustă 4, Carapctru 2, To- 
mescu 1, Oncț 1, Hobincu 1, 
Călin 1 — Hidrotehnica, Stăni- 
șel 3, Alexandrescu 3, Răducu 3, 
Mălai 2, Moraru 1, Jagăru 1 — 
Rapid. (I. Gavrilescu).

moment dat bucureștencele au 
condus cu 7—4, cu un admira
bil efort, echipa din Bacău a 
reușit să egaleze. Au marcat : 
Chelba, Martin și Boși cîte 2, 
M. Ceavdaridis 1 — I.E.F.S.,
Floarea Rița 6, Cătineanu 1 — 
Știința. (I. Lespuc, coresp.).

TIMIȘOARA
PROGRESUL BUCUREȘTI —

23—15 
Popa

«e

CLUJ-NAPOCA

IAȘI

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — TEXTILA BUHUȘI 
19—14 (10—5). Avînd in Damian 
o jucătoare penetrantă, în zi 
de gol, studentele au reușit fără 
emoții victoria. Au marcat : Da
mian 10, Peța 4, Filip și Tcaciue 
cîte 2, Mihalțan 1 — Univer
sitatea, Racliș 4, Viern și Gurzu 
cite 3. Buțura și Munteanu cite 
2 — Textila.

UNIVERSITATEA IAȘI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 17—15 
<19—6). După o repriză slabă am

I.E.F.S. BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BACAU 7—7 (4—3). Un 
meci aprig, în care deși la un

VOINȚA ODORHEI 
(10—1). Au marcat :
7, Gheorghe 5, Stan 3, Biro 3, 
Mihoc 2, Constantin 1, Bănuță
1, Achim 1 — Progresul, Mikloș 
11, Ballint 2, Molnar 1, Kaiczar 
1 — Voința.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 9—9 (6—4). O par
tidă interesantă, cu multe faze 
de handbal frumos. Studentele 
au condus în repriza secundă cu 
8—5 și 9—6, lăsînd impresia că 
vor cîștiga. Dar, Constructorul 
a luptat cu ambiție și a obți
nut o meritată egalitate în ul
timul minut de joc. Au înscris : 
Marcov 4, Popăilă 2. ȘtefanovicI
2, Luțaș 1 — Universitatea,
Cișmaș 2, Chimel 2, Palici 2, 
Cojocărița 1, Veseliei 1, Pra- 
goșin 1 — Constructorul. (C. 
Crețu, coresp.).
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9 Danezul Simonsen, cel mai bun fotbalist european 
ai anului ® Dudu Georgescu — locul 9 în clasamentul 

revistei „France Football"

PARIS, 27 (Agerpres). Tradi
ționala anchetă organizată anual 
de revista franceză de speciali-

ORANGE B0WL“

cător danez cucerește trofeul 
„Balonul de aur".

Allan Simonsen, care activea
ză la clubul vest-german Borus
sia Monchengladbach, a totali
zat 74 p, fiind urmat în cla
sament de Keegan (Anglia) — 
71 p, Platini (Franța) — 70 p, 
Bettega (Italia). Cruyff (Olan
da), Fischer (R.F.G.). 
(Ungaria),

Nyilasi 
Rensenbrink (Olan

da), Dudu Georgescu (România), 
Hughes (Anglia), Vogts (R.F.G.) 
și Heighway (Anglia).

La actuala ediție a anchetei 
au primit puncte un număr de 
32 de fotbaliști din Europa.

FINALE ÎN TURNEUL

Allan Simonsen, născut la 15 
decembrie 1952. a debutat la 
clubul danez Vejlie. din orașul cu 
același nume. Are 1,65 m înăl
țime, 63 kg. Actualmente joacă 
sub culorile clubului vest-ger- 
man Borussia Monchengladbach.

tate „France Football“ l-a de
semnat pe danezul Allan Simon
sen drept cel mai bun fotbalist 
european al anului 1977. Este 
pentru prima oară de la iniție
rea acestei anchete cînd un ju-

NEW YORK, 27 (Agerpres). La 
Miami Beach (Florida) au luat 
sfirșit întrecerile turneului inter
național de tenis pentru juniori 
dotat cu trofeul „Orange Bowl", 
considerat ca un campionat mon
dial neoficial al acestei categorii.

La masculin, victoria a revenit 
jucătorului cehoslovac Ivan Lendl, 
care l-a întrecut în finală cu 
4—6. 7—6, 6—3 pe francezul Ya
nnick Noah, principalul favorit 
al concursului. In finala probei 
feminine, Anne Smith (S.U.A.) a 
cîștigat cu 7—6. 7—5 in fața Ha- 
nnei Strachonova (Cehoslovacia).

Finalele probelor de dublu s-au 
încheiat cu următoarele rezultate, 
la feminin : Maria Rothschild,
Mary Lou Piatek (S.U.A.) —
Hanna Strachonova (Cehoslova
cia), Petra Delhees (Elveția) 6—3, 
7—5 ; masculin : Patrizio Parrini, 
Nicola Canessa (Italia) — Cassio 
Motta, Celso Sacomandi (Brazi
lia) 5—7, 6—2, 6—2.

Viktor Zegal, adjunctul sec
torului de propagandă din ca
drul Comitetului de organizare 
a J.O. 1980, ne spunea că n-a 
putut parcurge, desigur, toate 
cele peste 40 de mii de scrisori 
în care iubitorii de sport din 
Uniunea Sovietică fac sugestii 
pentru Olimpiada anului 1980, 
dar că a zimbit citind una în 
care un foarte tinăr moscovit 
propune, nici mai mult nici 
mai puțin, decit „dislocarea" u- 
riașului clopot-țar din curtea 
Kremlinului și transportarea lui 
pe stadionul V.I. Lenin, astfel 
ineît voinicul de 200 de tone să 
sune lumii întregi deschiderea 
Jocurilor !

Această propunere „ca în ve
chile povești rusești" nu face 
decît să exprime dorința mos- 
coviților de a da Olimpiadei un 
cadru sărbătoresc deosebit.

Care este situația „la zi" a 
lucrărilor? Specialiștii susțin că, 
ținînd seama de numărul mare 
de instalații sportive pe care 
îl are capitala Uniunii Sovie
tice, Olimpiada ar putea să în
ceapă și mîine. Ei sînt conști
enți însă de necesitatea mo
dernizării bazelor, fără a sub
estima și rolul bazelor noi.

E interesant de reținut faptul 
Că „iparele plan al bazelor spor
tive" nu a vizat doar luna iu
lie 1980, cînd se vor desfășura 
Jocurile. Toate construcțiile ur
măresc să ofere „și după jocuri" 
un vast diapazon de construc
ții. dispersat pe harta orașului. 
Astfel, raionul Izmailovski va 
dobîndi o mare sală de atle
tism și una de haltere. Vastul 
complex sportiv de Ia Lujniki 
va primi în dar „Crabul", o 
sală polivalentă de mare inven
tivitate arhitectonică, susținută 
pe 28 de picioare. In raionul 
Krilatskoie se va afla Velo
dromul. în raionul Dzerjinski, 
pe Prospekt Mira, se constru
iește stadionul acoperitele 45 000 
de locuri și un mare complex 
de natație, cu două bazine a

cite 10 000 de locuri. Raionul 
Lenin, care dispune de nume
roase baze sportive, printre care 
Complexul Dinamo, „Tinerii 
pionieri", Ț.S.K.A., va rămîne 
cu o sală polivalentă, pe strada 
Lavocikina. Bazele sportive ale 
Olimpiadei se vor ridica și pe 
alte locuri, cu intenția vădită 
de a echilibra densitatea spor
tivă a capitalei Uniunii Sovie
tice.

între timp, satul olimpic con
tinuă să-și construiască blocu
rile de 16—18 etaje, cu specifi
cația că sportivii nu vor fi mai 
mulți de doi într-o cameră. Se 
lucrează la centrul de presă, 
constructorii fiind conștienți de 
faptul că nu e ușor să satisfaci 
exigențele atît de diverse ale 
miilor de cronicari din lumea 
întreagă. în legătură cu asta, 
să notăm că Olimpiada 1980 va 
fi transmisă pe 18 canale T.V. 
Se contează de asemenea pe 100 
de radio-programe.

Studii speciale au pus la 
punct necesitățile de moderni
zare pe toate planurile. Se lăr
gește rețeaua telefonică. Se lăr
gesc (!) magistralele. Se con
struiește un nou aeroport la 
Șeremetievo. Se ține seama de 
faptul că Olimpiada va atrage 
aproximativ 300 000 de turiști 
străini, motiv pentru care se 
lucrează la mărirea capacității 
hotelurilor. Lîngă stația de me
trou Izmailovskoie se ridică un 
complex hotelier uriaș. Pe pros
pectul Lenin se va înălța „Ca
sa turiștilor".

Toate aceste lucrări vor sus
ține un prim examen în cadrul 
Spartachiadei 1979, cînd în luna 
iulie — luna Jocurilor — se va 
organiza o uriașă repetiție ge
nerală, cu 12 000 de participant!, 
inclusiv 2 000 de sportivi stră
ini, un fel de Jocuri preolim- 
piee, care să verifice în amă
nunt totul.

...Pînă la Jocurile Olimpice 
1980 mai sînt peste 900 de zile, 
dar pentru organizatorii lor

numărătoarea inversă a și în
ceput. Zilele trecute a fost a- 
leasă mascota Jocurilor, 
simpatic ursuleț, care se 
mește „Mișka". Olimpiada 
prezentă — după cum am 
zut recent — la tot pasuL 

în așteptarea soarelui de . 
constructorii lucrează 
interioarele, dar se 
eforturile lor vor ca 
Mesteacănului" să de- 
prin amploare, „Jocu-

■

măvară, 
mai ales 
simte că 
„Jocurile 
pășească, 
rile Arțarului canadian'
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„RĂZBOIUL ECHIPAMENTELOR"
Nu de mult am 

consemnat, în ca
drul unui comenta
riu, că în 
de a-și 
cheltuielile 
manentă 
(impozite, chiria șl 
întreținerea ■ — 
oanelor), 
se cluburi 
sioniste din 
dent recurg 
compromisuri, 
cind reclame 
firme contra 
sume care nu 
nici acestea 
dea una prea renta
bile. In campiona
tul vest-german de 
fotbal s-a ajuns Ia 
o situație de-a 
dreptul caraghioa
să, prin faptul că 
jucătorii mai mul
tor echipe poartă 
aceeași reclamă pe 
tricouri. Astfel, un 
nelnițiat vede un 
meci... Jăgermeister 
contra Jagermeister 
(!), dar, de fapt, 
pe teren evoluează 
formațiile din pri
ma ligă F.C. 
brdcken 
tracht 
schweig < Exemplele 
stat numeroase, nu 
numai ta R.F.G., ci 
șl în Franța. Elve
ția șl ta alte țări 
din vestul Europei, 
unde jucătorii e- 
chlpelor de fotbal 
poartă pe tricouri 
reclame pentru fir
mele ABAG, Agfa, 
Hitachi etc., care, 
după cum scrie re
vista vest-germană 
.Kicker Sport-Ma- 
gazln* din Nurn- 
berg, „nici măcar 
nu-șl onorează în
totdeauna in mod 
loial „partenerii» 
cu care au contrac
te".

Dar să trecem la 
un alt aspect, care 
nu vizează numai

afacerile caracteris
tice sportului pro
fesionist, ci și per
formanța sportivă. 
In ultima vreme, 
„războiul echipa
mentelor" și-a gă
sit o altă „pistă”. 
Este vorba de afa
cerile care se fac 
în jurul costume
lor schiorilor. Se 
știe că Federația 
internațională de 
schi Interzice îm- 
brăcarea unui echi
pament din țesături 
care depășesc nor-

mele de impermea
bilitate admise de 
regulament. „Di
sputele in jurul noi
lor costume — re
latează Agenția 
France Presse — 
au apărut în urma 
lansării unor tipuri 
de echipament plas
tic special, care 
contribuie la spori
rea vitezei". între
prinderile producă
toare a acestor e- 
chlpamente — de
ocamdată ținute In 
secret... — primesc 
sume Importante 
de bani, fie din 
partea firmelor pe 
care le reprezintă 
schiorii, fie din 
partea cluburilor 
din care aceștia 
fac parte.

O primă „victi
mă" a noului echi
pament interzis de 
F.I.S. a fost cunos
cuta campioană a- 
ustriacă Annemarie 
Moser-ProU, 
pendată de

la co
pca tru 
de e- 
care-1 
viteza, 
în ca- 
nu se

internațional după 
concursul de la Val 
d’lsdre. Măsura lu
ată a avut însă ur
mări, declanșîn- 
du-se ulterior un 
adevărat „război al 
echipamentelor".
Conducătorul lotu
lui schiorilor itali
eni, Mario Cotelll, 
l-a acuzat pe aus
triacul Franz Klam
mer — campion de 
necontestat 
borire — 
„port ilegal 
chipament" 
favorizează 
anunțlnd că 
zul in care 
vor lua măsuri ra
dicale și împotriva 
acestuia, precum și 
a altor schiori acu
zați pe motive 1- 
denticc, reprezen
tanții squadrel az- 
zurra — in frunte 
cu Gustavo Thoeni 
— vor folosi și el 
costumele 
se !

Gîlceava 
mondială

interzi-

în elita 
_________ a schiu
lui a început odată 
cu primele întreceri 
ale marilor compe
tiții din acest se
zon. Dar, pe drept 
cuvînt, iubitorii 
bună credință 
acestui sport se 
treabă cînd vor 
sfîrșit aceste 
de fapt, care încu
rajează și facili
tează obținerea u- 
nor victorii 
mijloace 
întrecerii 
șl care, 
instanță, 
primul 
îmbunătățirea 
formanței, cl spo
rirea finanțelor ce
lor ce stau în spa
tele 
ti ții.
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OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul de la 

Madrid s-a Încheiat cu victoria 
echipei Real Madrid, urmată de 
selecționata Australiei. In ultima 
zi : Real Madrid — Universitatea 
Bradley (S.U.A.) 138—87 ; Spor
ting Club Montevideo — Austra
lia 87—78. • In campionatul mas
culin al U.R.S.S., Ț.S.K.A. Mos
cova a întrecut cu scorul de 
100—67 pe Jalghiris Kaunas. Alte 
rezultate - • - - • -
Stroitel 
Moscova 
Dinamo 
79—77 ;
Vladivostok 86—82,

HOCHEI • în C.M. pentru ju
niori, care se desfășoară în aceste 
zile în Canada, reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 
10—4 formația Finlandei, iar se
lecționata Suediei a dispus cu

: Spartak Leningrad — 
Kiev 60—51 ; Dinamo 
— R.T.I. Minsk 101—86 ; 
Tbilisi — Kalev Tallin 
S.A. Riga — Spartak

)

8—1 de echipa Elveției. Clasate 
pe primele locuri în grupele 
preliminare, selecționatele Cana
dei, Cehoslovaciei (grupa A), 
Suediei și U.R.S.S. (grupa B) 
s-au calificat pentru turneul fi
nal. • Echipa cehoslovacă Poldi 
Kladno șl-a început turneul în 

jucînd la „MadisonS.U.A.,
Square Garden" cu formația New 
York Rangers. Partida s-a ter
minat egal : 4—4 (3—1, 1—6, 0—3).
• La Davos, în „Cupa Spengler" : 
Dukla Jihlava 
(2—2, 1—0, 3—0).

SCHI • Slalomul uriaș din ca
drul concursului îl____ '
universitar de la Les Menuires 
(Franța) a fost cîștigat de ita
lianul Vittorio Bartolon. In proba 
feminină, victoria a revenit schl- 
oarei austriece Elisabeth Deutsch.
• Concursul de sărituri de la

Elveția 6—2

internațional

St. Moritz a revenit sportivului 
Finlandez Tauno Kaeyhkoe, cu 
237,9 p (sărituri de 87 și 86 m). 
Clasat pe locul secund, cu 
234,3 p, americanul Jim Denney 
a realizat cea mai lungă săritură 
(88,5 m) a concursului. Pe locul 
trei, japonezul Sakaye Tsuruga — 
228,8 p.

ȘAH • La Belgrad, a 12-a 
partidă dintre marii maeștri Boris 
Spasski și Victor Korcinoi s-a 
încheiat cu victoria lui Spasski 
la mutarea a 38-a. Scorul este 
acum de 7*/t—i'h pentru Korcinoi.

TENIS • In turneul de la 
Melbourne (optimile de finală), 
Ray Ruffels l-a învins cu 6—3, 
3—6, 6—4, 6—3 pe Tim Gullikson. 
Partida dintre Ken Rosewall și 
Allan Stone s-a întrerupt în pri
mul set, la 2—2, din cauza unei 
ploi torențiale.


