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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, s-a înapoiat, joi după- 
amiată, in Capitală, după vizita fructuoasă intreprinsă 
in Libia, Liban, Siria și Irak — eveniment politic de

In vizita oficială efectuată în eele 
patru țări arabe, șeful statului ro
mân a fost însoțit de tovarășii Cor
nel Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, de 
consilieri și experți.

Cetățeni ai Capitalei au făcut o 
entuziastă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Ia întoarcerea în patrie. 
F.i i-au adresat un fierbinte „bine ați 
venit", i-au exprimat, cu însuflețire, 
sentimentele de adeziune și aprobare 
deplină, de unanimă satisfacție și 
mindrie patriotică față de această rod
nică vizită, moment însemnat în po
litica externă a României socialiste, 
strălucită solie a prieteniei, solidari
tății și colaborării internaționale. 
Mulți dintre oamenii muncii purtau 
portrete ale secretarului general al 
partidului, pancarte pe care se puteau 
citi urările, izvorîte din inimă : 
..Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul", „Să ne trăiți ani mulți și feri
ciți, iubite tovarășe secretar general", 
„Trăiască Partidul Comunist Român, in

frunte cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu", „Trăiască 
Partidul Comunist Român, continuato
rul celor mai inalte tradiții revolu
ționare ale clasei muncitoare, ale po
porului român".

Momentul emoționant al reintîlnirii 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut loc pe aeroportul Băncasa, care, 
in această zi, avea un aer sărbăto
resc.

La coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat cu 
deosebită cordialitate de conducătorii 
de partid și de stat prezenți la aero
port.

Au venit in intimpinare tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Petre Lupu. 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Chivu 
Stoica, Constantin Băbălău, Mihai 
Dalea. Mihai Gere, Magdalena Fili- 
paș, Ion Ioniță, Ștefan Andrei.

majoră importanță pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și solidaritate cu aceste țări și care a adus o 
contribuție de seamă la promovarea cursului nou in 
viața internațională spre destindere și înțelegere între 
state, la cauza păcii și colaborării intre popoare.

Pionieri se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oferindu-i flori.

In aclamațiile celor de față, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă 
spre mulțime, răspunzind cu căldură 
manifestațiilor pline de dragoste, con
siderație și recunoștință.

Profunda mindrie, deplina aprobare, 
entuziasta apreciere cu care întreaga 
noastră națiune a urmărit, zi de zi. 
fiecare moment al vizitei își găsesc 
acum. în aceste clipe deosebite, o vi
brantă expresie. Cetățenii Capitalei 
trăiesc cu adincă bucurie clipa re
întoarcerii secretarului general al 
partidului, adresîndu-i un călduros 
bun sosit și cele mai sincere mulțu
miri pentru activitatea- laborioasă, cu 
profunde rezonanțe internaționale, pe 
care a desfășurat-o și cu prilejul a- 
cestei vizite. Ei reafirmă, în același 
timp, liotărirca întregului popor de 
a milita cu vigoare sporită pentru 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului, cu conștiința fermă 
că aceasta răspunde intereselor vita
le ale propășirii României socialiste, 
și. totodată, ale promovării țelurilor 
nobile ale păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

in meci revanșă

ROMANIA-BULGARIA 27-22,
LA HANDBAL MASCULIN
Joi 

toria 
întîlnire internațională de 
între selecționatele divizionare mas
culine ale României și Bulgariei, care 
se pregătesc pentru cea de a 8-a edi
ție a C.M. Au învins, din nou, spor
tivii români. Scorul : 27—22 (15—8). 
După cum se-vede, de această dată 
handbaliștii noștri au evoluat mai 
bine în prima repriză. Au marcat : 
Birtalan 5. Kicsid 5. Gunnesch 4. 
Licu 4, Stef 2. Cosma 2. Tudosie 2, 
Gațu 1, Voina 1, Bota 1 — pentru 
România, Aiagiov 6, Gheorghiev 4, 
Anghelov 3, Genev 3. Hristov 2. Bla- 
jev 1, Nacev 1. Doicinov 1, Matuskln 
1 — pentru Bulgaria. Au arbitrat : 
D. Purică și V. Frhan.

Astăzi are loc — tot in sala Victo
ria din Ploiești — un turneu, progra
mat dimineață și după amiază, la 
care participă formațiile România A 
și B, Bulgaria A și B.

•seara s-a disputat in sala Vic- 
din Ploiești cea de a doua 

handbal

ECHIPA FARUL S-A ÎNTORS DIN ȚARA GALILOR

SPORTIVII

PLECAREA DIN BAGDAD
Joi dimineața, s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie in Irak, a tova- 
-.4 Cașului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

La Palatul Bagdad, reședința din 
timpul vizitei a conducătorului parti
dului și statului nostru, a sosit 
pentru a-1 saluta încă o dată îna
inte de plecare, președintele Repu
blicii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr. 
Cei doi șefi de stat au o scurtă con
vorbire, după care se îndreaptă îm
preună spre aeroport.

Dc-a lungul traseului, cetățenii 
Bagdadului care l-au întîmpinat cu 
atîta căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu încă din momentul sosirii, 
bucurîndu-se din inimă cind l-au în- 
tilnit. in mijlocul lor. pe marele 
bulevard Harun AI Rașid, au ținut 
să-și ia rămas bun de la oaspetele 
de onoare al țării lor, aplaudind și 
aclamînd, făcînd semne prietenești.

La aeroport, are loc ceremonia 
oficială marcată prin intonarea im
nurilor de stat ale celor două țări 
și prin 21 de salve de artilerie trase 
în semn de salut. Cei doi președinți,

însoțiți de comandantul gărzii de o- 
noare, trec in revistă detașamentul 
de ostași, îmbrăcați în uniformă de 
gală.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la persoanele 
oficiale irakiene aflate pe aeroport, 
de la șefii misiunilor diplomatice.

Președintele Ahmed Hassan Al- 
Bakr își conduce oaspetele ta scara 
avionului. Aici, cei doi președinți își 
iau un călduros rămas bun.

La ora 12,00, ora locală, avionul 
decolează, îndreptîndu-se spre țară.

In rubrica „SPORTUL IN ÎN
TREPRINDERI ȘI INSTITUȚII", 
publicată in pagina a ll-a, pu
teți citi, astăzi :

• Relatări despre modul cum 
se desfășoară activitatea spor
tivă la două mari asociații 
brăilene, sprijinite efectiv de 
comitetele sindicatelor.

• „Dacia" Pitești și comple
xul sportiv de la Ștefănești I
• Contractul colectiv _ de 

muncă și activitatea sportivă.

„CUPA TINERETULUI-
FINALA LA ȘAH A ÎNCEPUT IERI CU CITEVA

REGRETABILE ABSENȚE
CRAIOVA (prin telefon) — Șahul 

a fost sortit să deschidă seria fina
lelor pe țară ale ediției inaugurale 
a „Gupei tineretului".

Joi dimineața, la Casa studenți
lor. din localitate a avut loc o fes
tivitate care a precedat începutul 
întrecerilor. Intr-o scurtă alocuțiu
ne, prof. univ. dr. Tiberiu Nicolae, 
prorectorul Universității craiovene, 
a evocat însemnătatea acestei com
petiții pentru răspîndirea sportului 
minții în mijlocul tineretului stu
dios, j-a salutat pe participanți,. u- 
rîndu-le .succes și... mutări cit 
mai - bune. După care, la cele 15 
mese instalate în sălile de lectură 
ale' „Casei", au început jocurile.

La finală iau parte 20 de concu 
ren ți și 10 concurente, din 16 cen
tre universitare ale țării, care se 
vor întrece după „sistem elvețian”, 
pe distanță a 7 runde. Programul 
este foarte încărcat, disputîndu-se, 
în medie, două runde pe zi, pentru 
a se lăsa timp și pentru partidele 
care — eventual — se vor între
rupe.

Din păcate, trebuie să începem 
prima cronică a finalei cu cîteva 
observații critice. în mod cu totul 
regretabil, de la întrecere absen
tează reprezentanții unor centre u- 
niversitare cum ar fi Iași și Reși
ța. Stîrnește o mare nedumerire 
„torfaitul" moldovenilor, cunoscîn- 
du-se faptul eă la Iași activează o 
secție studențească de șah foarte 
puternică, avînd un antrenor sala
riat cu normă întreagă (Volodea 
Vaisman) și o echipă (Medicina)

prezentă mereu in turneul final al 
campionatului național. Clujul, de 
asemenea un centru șahist cu tra
diție, nu și-a trimis reprezentanta 
la turneul feminin, iar din Sibiu 
a venit un singur jucător (în loc 
de doi) și acela avînd clasificare 
șahistă. Bineînțeles că încercarea 
de fraudă a fost descoperită iar 
studentul sibian exclus din con
curs. Toate aceste fapte nu au a- 
vut, bineînțeles, darul să pună îri-

T. RADULESCU

(Continuare in pag a 3-a)

IN prim, plan sporturile specifice iernii

MEHEDINTENII PREZENȚI LA 
RÎNCA

Carmen Voitec (Orșova): Tineri 
din mediul rural pină Ia 30 de ani: 
D. Dirpeș (Podeni).

întrecerile județene din cadrul 
„Cupei tineretului** au constituit 
o repetiție generală înaintea fi- . 
nalelor. ' • ' . 5

Iată o imagine a concursului ț|J 
de schi-fond desfășurat la Poiana * 
Brașov.

Miercuri, aproape de 
miezul nopții, echipa 
de rugby Farul Con
stanța . a revenit în Ca
pitală, după turneul re
ușit întreprins în 
Galilor.

La aeroportul 
național Otopeni 
poi la hotelul „Negoiu", 
unde au făcut . popas 
pește noapte, rugbyștii 
XV-lui constănțean 
ne-au descris cu lux de 
amănunte momente de 
neuitat din acest tur
neu, primul pe care îl 
efectuează o echipă de 
club românească 
colo de Canalul 
necii.

Antrenorul Titi 
nescu, care a jucat în 
Anglia, cu selecționata 
Bucureștiului, în urmă 
cu două decenii, a ți
nut să sublinieze din 
capul locului primirea 
excelentă de care 
bucurat sportivii 
mâni, atenția cu 
au fost înconjurați 
tutindeni și chiar 
timentele de prietenie 
dovedite de numeroși 
iubitori ai rugbyului din 
orașele-gazdă. Toate a- 
ceștea au asigurat un 
climat propice desfășurării unor 
jocuri în spiritul fair-play-ului, 
ceea ce a sporit interesul specta
torilor față de evoluția Farului.

Și, pentru că telegramele de pre
să. au fost în general laconice, an
trenorul Titi Iqnes.cu a 
sură să aducă unele 
știrilor apărute la noi

— Primul meci, la Bonymaen; 
victorie cu 3—0, printr-o lovitură 
de pedeapsă transformată de Flo
rescu. Jocul a fost dificil, dato
rită mai ales terenului desfundat, 
care ne-a solicitat mult. Pregăti
rea fizică asigurată, însă, rugbyș- 
tilor noștri ne-a scutit de emoții 
și complicații.

— Despre partida cu Swansea, 
de fapt, cea mai importantă...

— Da, într-adeyăr, a fost meciul 
așteptat cu cel mai mult interes. 
Am jucat pe stadionul „St. Elena”, 
ca și în. 1954, în fața unui public 
care, ne-a fost susținător, într-o 
bună măsură: galeria din Bony
maen, care ne-a urmat credincioa
să peste tot. Partida au început-o 
gazdele, favorizate și de un arbi-

Țara

COMUNICA PRIMELE IMPRESIICONSTAN] ENI

inter- 
și a-

Fază din

fost în mă- 
completări

meciul Swansea — Farul Constanța 
Thomas, după o încleștare

traj larg, astfel că s-a ajuns în 
prima repriză la 13—3. Noi n-u 
ne-am spus, însă, ultimul cuvint. 
La reluare am preluat inițiativa, 
am redus din scor, prin încercarea 
lui Crăciun ; apoi o nouă încerca
re a lui Dumitru, transformată. de 
Florescu. Aș vrea sâ adaug că ul
timele 5 minute am. avut net ini
țiativa, plimbîndu-ne adversarii de 
pe o parte pe cealaltă a terenului 
și ratînd de puțin alte două încer- - 
cări...

— Ce echipă au aliniat cei din 
Swansea ?

— Teamul de bază, mai puțin 
John Williams și Davies, chemați 
la Cardiff pentru meciul din „Tur
neul celor 5 națiuni", Țara G.alilor- 
Franța, De altfel, am fost preveniți 
cu vom întîlni „echipa mare", care 
își sărbătorește anul acesta... cen
tenarul. Preveniți și... amenințați, 
mai în glumă, .mai în serios, că 
vom primi peste 30 de puncte...

O dată trecut hopul cel mai greu, 
am așteptat cu optimism celelalte 
două partide, cu Tainach (n.n. de
numirea corectă) pe care am în
trecut-o cu 10—6, prin încercările

(13—13): mingea este scoasă de 
a grămezilor...

lui Dumitru, dintre dare una trans
formată de Florescu și apoi cu 
Kenfig Hill, fruntașă în liga a 
Il-a, în fața căreia am obținut o 
victorie și mai categorică.: 27—3.

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 2-a)

TURNEELE FINALE
LA VOLEI

EXPLORĂRI BAIA MARE,
SURPRIZA ETAPEI!

județeană a „Cupei ti- 
de-sfășurată în stațiunea 

Rînca s-ău întrecut spor-

La faza 
neretului", 
de munte 
tivii mehedlnțeni, cîștigători ai e- 
tapei pe centru de comună, oraș și 
municipiu. Discipline — săniuțe și 
schi.

Rezultate tehnice: Săniuțe, 11 — 
11 ani : M. Babit (Molovăț) și Ma
ria Straiță (Eșalnița) : 15—19 ani : 
M. Condeescu (Drobeta Tr. Seve
rin) și Erica Popa (Orșova). Slalom 
15—19 am : C. Popescu (Drobeta 
Tr. Severin) și Carmen Voitec 
(Orșova). Tineri din mediul rural, 
pină la 30 de ani : D. Dirpeș (Po
deni). Cros pe schiuri. 15—19 ani: 
V. Raiescu (Baia de Aramă) și

C. BĂRBOI coresp.

LA VATRA DORNEI ZĂPADĂ 
ABUNDENTĂ

Pe o vreme frumoasă și pîrtii bo
gate în zăpadă au avut loc la Va
tra Dornei întrecerile contînd 
tru faza județeană a „Cupei 
retului" la schi și săniuțe. La 
tul probelor s-au prezentat
400 de tineri de pe întreg cuprin
sul județului Suceava, cei mai buni 
schiori din întreprinderi, instituții

pen- 
tine- 
star- 
peste

(Continuare în pag a 3-a)

LA CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ATLETISM IN SALA

III

J ÎN PARTIDA RETUR CU BASCHETBALIȘTII DE LA ESTUDIANTES,

STEAUA POATE MENȚINE
AVANTAJUL DE 7 PUNCTE

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). 
După cum se desfășoară turneul pen
tru locurile 1—6 al campionatului 
masculin de volei se pare că nimic 
nu va interveni în duelul pentru tit
lul național între Dinamo și Steaua. 
Meciurile etapei a III-a programate 
în sala timișoreană Olimpia, în care 
au fost mult mai mulți spectatori 
decit la precedentele reuniuni (a- 
proape toate cele 2 000 de locuri fiind 
ocupate), au consemnat o mare sur
priză : Explorări B. Mare a întrecut 
pe Steaua in trei seturi ! Lupta pen
tru locurile următoare rămîne, deci, 

data a- 
că ni- 

in mod 
totuși, o

„O adresă a federației noastre, din 
luna decembrie. — ne spune Victor 
Firea, secretarul general al F.R.A. — 
solicita comisiilor județene de atle
tism și C.J.E.F.S. relatări asupra mă
surilor concrete luate pentru utilarea 
și pregătirea spațiilor acoperite in 
vederea sezonului atletic de sală. 
N-am primit atunci nici un răspuns. 
Probabil că il vom primi acum, con
cret, ta campionatele republicane..."

Și performantele, așteptate desigur, 
ar fi un răspuns din partea tuturor 
celor care concură la pregătirea atle- 
ților și. in primul rînd. din partea 
sportivilor înșiși, intrați deja în anul 
unei competiții de anvergură și pres
tigiu — campionatele europene in
aer liber. Actualul sezon, deci. eu
centrul de greutate plasat în .perioa
da ultimei decade a lui februarie 
(campionatele republicane de sală) și 
primei din martie („europenele" in
door) are un rol de răspundere, ast
fel definit de interlocutorul nostru. 
Victor Firea : „Actuala ediție a cam
pionatelor republicane de sală tre
buie să reflecte pregătirea efectuată 
in lunile de iarnă, rezultatele sâ 
vorbească prin ele însele, mai mult 
decit afirmațiile de la ultima consfă
tuire a specialiștilor in atletism, ți
nută la Snagov. Astfel putem sâ avem 
un test edificator asupra stadiului ac
tual, văzut prin prisma sezonului 
aer liber, cind ne așteaptă 
mari confruntări internaționale".

Nu degeaba anotimpul rece 
considerat în concepția modernă

sivul detașament bucureștean (era să 
spunem la el acasă, dar văzînd in sa
la de la „23 August" pregătindu-se 
un grup de decatloniști, printre care 
clujeanul Bogdan și ieșeanul Gavri- 
laș, pc hurdlerul orădean Korodi

înălțime), Cluj (cu Mariana Nedelcu 
și Anca Hoinărescu la garduri). Pi
tești (speranța nr. 1 — Doina Spinii, 
medaliată cu bronz la europenele de 
juniori de la Duisburg). Oradea (re
prezentanți de valoare ai înălțimii ;

Hotărît lucru, cei 2 000 de specta
tori prezenți, miercuri seară, în sala 
Floreașca au fost satisfăcuți de me
ciul' Steaua — Estudiantes Madrid, 
uri remarcabil spectacol sportiv, o 
bună propagandă pentru baschet, da3- 
torită tempoului de joc, a înaltelor 
calități tehnice și tactice demonstrate 
de. ambele, formații și captivantei e- 
voluții a scorului. Referitor la ulti
mul „argument", vom prezenta cite- 
va cifre : 16—10 pentru Estudiantes 
in min. 9, 16—15 (min. li); 20—15 -
(min. 12), 20—20 (min. 'Ț.
(min. 18). 37—36- (sfârșitul primei’ re- 
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in 
alte

retur

I

o problemă capitală pentru meciul

este 
________ _  ______ a 
antrenamentului un vast laborator de 
pregătire, de inmagazinare, confrun
tările publice fiind absolut necesare 
pentru verificări și sondări ale po
tențialului sportivilor, în condiții rea
le de concurs si nu în... simula
toare cu amprentă de artificial și 
contrafăcut. Iată de ce înmulțirea spa
țiilor acoperite (două recente exem
ple : Ia Cimpulung Muscel, unde fiin
țează Liceul central experimental de 
atletism și la Galați, centru aflat în 
ascensiune) se cere corelată si cu un 
mai mare număr de competiții. Si 
dacă, pe plan local, inițiativele se mai 
lasă așteptate, campionatele republi
cane trebuie să polarizeze interesul 
general.

Așteptăm, deci, o participare masi
vă și reprezentativă a tuturor cen
trelor atletice din țară. Pe lingă ma-

Hurdlerul Nicolae Perța (Steaua), unul din 
de campion republican

alți provinciali, noțiunea de „teren 
propriu" a devenit oarecum necon
formă cu realitatea) se scontează pe 
o prezență deosebit de activă a tine
rilor atleți din Cînlpulung Muscel. 
Brăila (cu talentații recordmani de 
juniori, săritori în înălțime Doru 
Oprea și Mihaela Șerban, elevii an
trenorului Moroiu). lași (printre care 
sprinterele Olga Ciobanu și Adriana 
Surdu. săritoarea în lungime Cleopa
tra Farcaș, Coculeana Bucătaru (la 
„garduri") șl... Erica Teodoreseu (la

candidata autorizați la titlul 
de sală.

Foto : N. DRAGOȘ
Giurgiu și Carol Antal), Timi-
(sprinterii, ah, sprinterii.,.).

■ credem , noi. 
! — lupta va 

marea ma-

Maria 
șoara

In asemenea condiții — 
..non multa sed multum" 
fi acerbă, echilibrată. în 
ioritate a probelor, astfel incit sim- 
bătă după-amiaza și duminică dimi
neața s-ar putea să asistăm la per
formanțe de valoare. Așa cum se cat 
a fi încununate, de altfel campiona
tele republicane.

Paul SLAVE5CU

deschisă. Deși, nici de 
ceasta nu putem spune 
velul partidelor a crescut 
substanțial, s-a înregistrat, 
oarecare ameliorare în jocul echipe
lor. în afară de Dinamo (care nu se 
emoționează nici atunci cind, prin

PROGRAMUL DE AZI
De la ora 16 :

Dinamo — Viitorul 
Explorări — „U” Cluj 
C.S.U. Galați — Steaua

2.11 mși detenta, argumente suficiente pentru cp lupta „aeriană 
fie favorabilă lui Taylor (in imagine purtind tricoul cu nr. 5) in disputa 

directă cu Oczelak. Fază din meciul Steaua — Estudiantes

13), 33—26

• Eficiența aruncărilor la coș.

Antecedentele permit

spere in succes in jocul

de la Madrid

prize) ; 42—37 pentru Steaua (min. 
22). 44—45 (min. 24), 48—>45 (min. 25). 
62—57 (min. 29). 67—67 (ultima egali
tate consemnată -in min; ■ -33), după 
care sportivii. români au condus per
manent, dar nu au . izbutit să -se deta
șeze decit cu 7 puncte (83—76). O 
victorie demnă de . a fi remarcată ca 
atare, dar realizată la o diferență care 
devine o „muchie de . cuțit" ■ pentru 
partida retur, de Ia Madrid, unde Tay
lor, Sagivela et comp., ajutați de in
candescentul public spaniol, vor cău
tă să înscrie cu cel puțin 8 puncte 
mai mult decit Steaua.' in care' caz va 
fi necesară disputarea' întilnirii 
baraj, pe- un teren neutru.

Spre cinstea lor, oaspeții au 
monstrat — în sala Floreașca 
cele calități care au creat renumele 
baschetului spaniol : tehnicitate in 
minuirea balonului, precizie în arun
cările la coș, ritm susținut de-a lun
gul întregului meci, capacitate de a- 
daptare la schimbările de tempo im
puse de necesitățile tactice. Să ne a- 
mintim, în completarea ultimului ca
pitol. de perioada dintre minutele 35 
și 40 (de la scorul de 73—67 
Steaua), cind au fost utilizate 
insistență atacurile, „lungi", în 
nul menținerii unei diferente 
mai mici, tactică căreia i s-au 
ordonat toți jucătorii aflați pe teren. 
Dar. fără doar și poate, madrilenii 
nu ar fi rezistat dacă în mijlocul 
tor nu se afla baschetbalistul-atlet 
Taylor, tehnician desăvîrșit (ambi- 
dextrismul in execuția „cîrUgelor" a

diverse împrejurări, adversarul deține 
avantaj pe tabela de marcaj), bine 
pregătită ni se pare pentru acest 
turneu formația C,S.U. Galați.' ‘Cu 
blocajul său masiv, cu trăgători 
inalți (Dumitrescu, Păduraru, Preda, 
Antonescu) și cu doi ridicători foarte 
harnici (D. Popescu, Stere) gălățenii 
par puși pe fapte mari.

In partida de ieri, C.S.U. Galați a 
întrecut clar pe Viitorul Bacău, după 
ce a rupt un echilibru aparent, sem
nalat în primele minute ale înțîlriirii. 
Scor : 3—0 (10, 5, 7), la capătul a 
ceva mai mult de o oră de joc. For
mația învingătoare a evoluat în ur
mătoarea alcătuire : D. Popescu, An
tonescu (Schefler), Păduraru, Stere, 
Dumitrescu, Preda (Zugravu). Au ar
bitrat foarte bine A. Ion și A. Dinicu, 
ambii din București.

Partida a doua, Dinamo—„U“ Cluj, 
se anunța la discreția dinamoviștilor. 
Dai- clujenii au luptat cu multă ho- 
tărîre și au reușit să dea o replică 
frumoasă campionilor, pe care i-au 
pus adesea în dificultate. Grație unui 
sextet compus din individualități de 
marcă, Dinamo a obținut totuși vic
toria cu 3—0 (12, 8, 12), dar nu eu 
puține emoții. Arbitrul Mircea Marian 
a exagerat in maniera adoptată, lă- 
sind jocul mult prea liber, ceea ce a 
generat proteste în rindul jucătorilor 
celor două echipe. Au evoluat for
mațiile : DINAMO : Dumărioiu (Tîr- 
lici), Schreiber, Vraniță, Udișteanu. 
Tutovan (Păușescu), Oros ; „U" CLUJ : 
Vaida, Banda, Bălaș, Macavei, 
Gyorgyfalvi (Mateescu), Popa. Arbi
tri : M, Marian (Oradea) — O. Dră- 
gan (Timișoara). ,

Steaua, care pretindea să-și- dis
pute titlul cu Dinamo a produs sur
priza etapei, prin comportarea la-

Aurelian BREBEANU

pentru 
cu 

sco
bit 

sub

fost, convingător in acest sens), cu
noscător al detaliilor tactice, pose
sor al unei pregătiri fizice uimitoare 
(din primul pină in 
joc el s-a aflat, pe 
atac, și își apărare).

Despre , Steaua se 
făcut o partidă bună șia

Foto : Dragoș NEAGU (Continuare în pag. a 4-a)

ultimul minut 
prim plan și

poate spune 
că

de 
in

că 
doar

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

VOINȚA A CIȘTIGAT TURNEUL OE POLO OE LA CLUJ
Turneul international de polo de 

la Cluj a luat sfîrșit cu victoria 
echipei locale Voința, care a în
trecut în ordine formațiile Rapid 
București, Spartacus Budapesta și 
Arkonia Sczeczin (Polonia). Rezul
tatele tehnice: VOINȚA — 6—6

cu Rapid, 12—10 cu .Arkonia și 
5—5 cu Spartacus ; RAPID — 7—7 
cu Spartacus și 5—4 cu Arkonia'; 
SPARTACUS — Arkonia 2—2. 
Clasament final: 1. Voința 4 p, 
2. Rapid 4 p, 3. Spartacus 3 p, < 
Arkonia 1 p. ‘
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La Brăila

PRIMUL TEST AL CELOR
MAI BUNI ÎNOTĂTORI

Nu numai subordonare, ci și îndrumare și ajutor concret! i
UN RAID REFERITOR LA MODUL ÎN CARE COMITETELE SINDICATELOR

Cu mai puțin de un an în urmă, la data de 17 mai 1973, Consi
liul Central al U.G.S.R. — avînd ca bază Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 — adopta un cuprinzător plan 
de măsuri privind îmbunătățirea și continua dezvoltare a activității de 
educație fizică, turism, sport de masă și de performanță din întreprin
deri și instituții. în documentul amintit se făcea precizarea că „în toate 
problemele activității sportive, organele și organizațiile sindicale conlu
crează permanent cu organele locale pentru educație fizică și sport, cu 
organizațiile U.T.C. cu celelalte instituții și organizații cu atribuții în do
meniul sportului".

Asociațiile sportive din întreprinderi și instituții, fiind sub directa 
îndrurhare și coordonare a comitetelor sindicatelor, trebuie să primească 
de la acestea un sprijin substanțial în rezolvarea problemelor puse în 
fața lor de documentele de partid. De aceea în cadrul raidului nostru 
ne-am propus să aflăm cum se materializează acest sprijin, cum se con
cretizează conlucrarea 
UG.S.R.

de care amintește planul de măsuri al C.C. al

NAVROM Șl MARINA BRAILA BENEFICIARE..
ale BrăileiTradițiile sportive 

sint binecunoscute, fapt ce ne face 
să renunțăm a le mai prezenta. 
Boxul și fotbalul sînt două disci
pline care au găsit oricînd adepti. 
la început ele practicîndu-se în 
scop de agrement, apoi înscriin- 
du-se în cartea de vizită a Brăi
lei ca sporturi de performanță. 
Dar gusturile sînt diferite, prefe
rințele foarte diversificate — ceea 
ce a dus, firesc, la înmulțirea nu
mărului de ramuri sportive prac
ticate in asociații. La Navrom — 
asociație cuprinzînd salariații ma
relui port dunărean, comitetul sin
dicatului și-a înscris pe agenda ac
tivității și rezolvarea problemelor 
asociației sportive. Mai întîl, a a- 
jutat la amenajarea unei baze spor
tive proprii. In acest scop 
mobilizați tinerii, membri 
ganizației U.T.C., la rîndul

ponsabilii sportivi al grupelor sin
dicale atrăgîndu-i pe salariați pe 
șantierele muncii patriotice. In' cî- 
teva luni au fost amenajate un te
ren de fotbal, altul de volei și o 
pistă de popice.

Comitetul sindicatului a avut i- 
nițiativa de a atrage salariații pe 
terenurile de sport, nu prin... con
vocatoare sau prin afișe anunțînd 
locul și felul competiției. Firește, 
sînt bune și acestea, dar nu sînt 
totul. Cu ajutorul medicilor au fost 
explicate, cu argumente științifice, 
binefacerile exercițiilor fizice asu-

LA OBIECT SI LA...

CONSWfOIIII

au 
ai 

lor

fost 
or- 
res-

Șl PENTRU SPORI!
de autoturisme 
fi considerată

întreprinderea 
din Pitești poate 
printre fruntașe și în activitatea 
sportivă. Argumente pentru a de
monstra că așa stau lucrurile, sînt 
destul de multe. Dar, dintre aces
tea, unul este mai mult decît edi
ficator. In localitatea Ștefănești, 
factorii răspunzători de destinele 
sportului au avut inițiativa de a 
transforma un teren altădată vi
ran, într-o bază simplă. S-au efec
tuat ore de muncă patriotică, atit 
la amenajarea terenurilor, cît și 
la confecționarea instalațiilor, ne
cesare. După puțină vrerne a apă
rut un frumos complex sportiv 
format din terenuri de fotbal, 
handbal, tenis și volei. Astăzi ori
cine aude de „Complexul de la 
Ștefănești“■ ..știe că el este al în
treprinderii de autoturisme din Pi
tești. Atît de solicitată este această 
bază, îneît președintele și secreta
rul asociației sportive au mult de 
lucru cu... planificarea secțiilor în
treprinderii. Cam 70—80 de sala- 
riați sînt prezenți în fiecare zi aici.

Reținem — din cele afirmate de 
Gheorghe Babei, președintele aso
ciației sportive Dacia
menajarea acestei baze s-a 
un sprijin substanțial din 
comitetului sindicatului 
C.J.E.F.S. Argeș.

în altă ordine de idei, 
spus că Ia „Dacia" Pitești 
mai mare popularitate se 
întrecerile sportive organizate 
linii de fabricație, pe 
secții, acestea terminîndu-se cu 
fază finală pe asociație. Abia s-au 
încheiat concursurile de fotbal, 
atletism, volei, handbal, că au și 
început pregătirile pentru ediția 
din acest an a campionatului in
tern.

Pentru 
ședințele 
asociația 
să organizeze în continuare „Cupa 
Dacia", festivalul sportului feminin 
și, Ia sfîrșitul fiecărei săptămîni, 
o „zi a alergărilor".

că la a- 
primit 
partea 
și a

trebuie 
de cea 
bucură 

pe 
ateliere și 

o

anul 1974, spunea pre- 
comitetului sindicatului, 
sportivă a fost sprijinită

SPRIJINĂ ASOCIAȚIILE SPORTIVE
pra organismului. In același timp, 
comitetul sindicatului, în colabo
rare cu asociația sportivă și comi
tetul U.T.C. au organizat un con
curs „Cine știe cîștigă" pe teme 
de sport. Dorind mai întîi să cu
noască teoretic răspunsurile la în
trebări, toți participanții la ma
nifestare au început, apoi, sa prac
tice sportul. Iată cîteva argumente, 
așadar, care au făcut ca partici
parea la „Crosul tineretului", la 
întrecerile de ciclocros, precum și 
la campionatele asociației la volei, 
fotbal și șah să cuprindă pe aproa
pe toți salariații avînd virsta pînă 
la 30 de ani, iar aceștia formează 
majoritatea.

La asociația sportivă Marina a 
Șantierului naval, accentul a fost 
pus pe excursii pe jos și pe bici
clete, precum și pe excursii în di
ferite locuri din țară, cu organiza
rea de întreceri pentru titlul de 
„Cel mai bun sportiv" și „Cea mai 
bună echipă" a zilei. Ajunși la lo
cul excursiei, salariații se între
ceau în meciuri amicale de volei. 
Dar cel mai mult s-a practicat 
crosul, de pe urma căruia au avut 
toți de cîștigat, cu atît mai mult 
cu cît el era organizat după 6—7 
ore de ședere în autobuz, iar iti
nerarul lui cuprindea, foarte ade
sea, poteci de munte.

i
I

Concursul republican de selecție 
pentru loturile reprezentative a 
intrat in tradiția competițiilor de 
amploare ale înotătorilor în sezonul 
rece. Anul acesta, federația de spe
cialitate a 
din Brăila 
confruntare 
campionilor 
sîmbătă și 
a trei reuniuni care cuprind 27 de

ales piscina de 25 m 
pentru această primă 
a recordmanilor și 
noștri. Mai precis, 

duminică, de-a lungul

Programul întrecerilor: SÎMBA- 
TA, de la 
(f), 400 m 
(b). 200 m 
(b); de la 
(b + f), 200 
fin (f), 100 
ber (b), 200 m spate (b), 400 m 
liber (f) și 200 m mixt (f) : DU
MINICĂ, de la ora 10,30 : 100 m 
delfin (b+f), 400 m mixt (b), 200

ora 10,30 : 200 'm liber 
mixt (f), 200 m delfin 
spate (f), 4x100 m mixt 
ora 17,30: 100 m liber 
m mixt (b)> 200 m del- 
m bras (b+f). 400 m li-

I
I
I

CRISTEA CARALULIS Tenis
A indrdgit tenisul, ca atlția copii al 

bucur eștenilor din preajma Splaiului, de 
cind era de-o șchioapă. Prin 1925, soli
cita Intrarea In Tenls-Clubul Român. dar 
porțile acestui „sanctuar1' al castelor 
stăpînitoare pe atunci, i-au rămas în
chise. împlinise virsta de zece ani.

Mal tirziu, a activat la clubul Doherty 
(azi T.C. București), sub culorile căruia 
cucerește, in 1932. primele titluri de 
campion al țării la juniori și categoria 
a Il-a. După alți cinci ani, este cam
pion național de seniori. Tot in 1937. 
debutează în „Cupa Davis", luind parte 
la două meciuri memorabile (1938: An
glia — România 3—2: 1948: România — 
Franța 2—3). tn total. a jucat pentru 
echipa țării 12 meciuri, cîștigind 3 stm- 
plurl șl un dublu.

Ca Tiriac. și Năstase. este jucătorul 
care a deținut toate titlurile de campion 
național, la juniori și seniori. Palma
res (seniori): 2 titluri la simplu (1937, 
19.52); 10 Ia dublu, cu A. Schmidt și Șt. 
Angclescu (1935—1953); 5 ta dublu mixt, 
cu M. Wertheim, E. Siegler, E. Stincescu 
și J. Namian (1940—1959). Ani de-a rin- 
dul, antrenor la clubul Progresul. Con
duce actualmente centrul de tenis de la 
ștrandul Tineretului.

Maestru al sportului, din 1951. Antre
nor emerit, din 1974.

Marian Slavic, multiplul campion și recordman al țârii va lua startul 
sîmbătă și duminică la Brăila.

Foto : V. BAGEAC

A ridicat, alături de el. genera
ții intregi de tenisrnani. Elevi ai 
săi, sau poate numai jucători pe 
care stilul său de joc. modern, 
mereu în căutare de nou, i-a ins
pirat. Nu e loc, în aceste scurte 
rînduri, pentru a nota atitea nu
me de jucători și jucătoare, cam
pioni ai țării, in diferite probe și 
categorii, pe care el i-a format. 
Ar fi suficient, poate, să mai a- 
mintim o dată că puterea și iscu
sința brațului celor mai multi din
tre componenții lotului nostru re
prezentativ s-au călit în nenumă
rate ore de antrenament cu acest 
neobosit „decan" al tenismanilor 
noștri. Fapt pentru care merită 
lăudat și stimat.

Astăzi, cind rezultatele din tre
cut par atit de diminuate de cul
mile atinse de un Tlie Năstase, 
poate fi ingrat de a vorbi despre 
un mare campion al zilei de ieri. 
Și totuși...

Poate puțini știu că Tache Ca- 
ralulis a călcat și el pe „centra
lul" de la Roland Garros, pentru 
a juca o mare finală. Cea de du
blu mixt, împreună cu marea a- 
mazoană a sportului polonez Jadwi- 
ga Jedrzejowska. in ediția din 
1949 a faimosului turneu. Mai 
are o semifinală la Roma, în 1930, 
apoi finală la Scarborough și Tor
quay, locuri intii la Wolverhamp
ton. Bolton, Sopot, sau pe Coasta 
de Azur.

m liber (v), 
bras (b + f), 
m liber (b). 
m liber (b).

probe din programul campionatelor 
europene vor evolua cei mai buni 
înotători ai țării în frunte cu Anca 
Groza, Marian Slavic, Eugen Ai
mer, Dietmar VVetterneck, Ion Mi- 
clăuș, alături de grupul tinerelor 
speranțe, printre care se află Da
niela Georgescu, Camelia 
Minola Vasiliade, Adrian 
Ilarion Svetz ș.a.

Aflați în plină perioadă 
gătire a primului ciclu, i 
ca obiectiv final campionatele na
ționale în bazin acoperit din luna 
aprilie, sportivii noștri fruntași, în 
marea lor majoritate, nu și-au pro
pus cifre ieșite din comun pentru 
acest prim test. Ei se află după 
aproape două luni de antrenamen
te (și cite două pe zi), fapt pe 
care il vor resimți cu siguranță în 
evoluțiile de la Brăila. Dar prin 
participarea la un număr cit mai 
mare de probe (definitivarea va fi 
cunoscută abia vineri seara, după 
ședința tehnică) ei vor putea să 
dovedească într-o bună măsură 
gradul de rezistență (ceea ce inte
resează mai mult la această oră) 
la care au ajuns după pregătirea 
intensă din ianuarie și februarie.

100
100
800

m spate (b), 200 m
m
m liber (f) și 1500

spate (f), 4x100

I Hoțescu, 
Horvat,GENERAL (SAU PREVEDERI 

VORBE DESPRE SPORTNOMINALIZATE SI
ÎN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ)

---- ...> I , de pre
care are

Prezențe românești in competițiile europene de baschet

S-au făcut multe încercări, 
acum unele dintre ele sînt pe 
de a se realiza, pentru ca sportul 
— privit ca un fenomen ce nu 
poate fi desprins de activitatea pro
ductivă — să fie inclus în con
tractele colective de muncă ale 
întreprinderilor. Scriam intr-un 
număr trecut 
preocuparea ce au dovedit-o în a- 
ceastă privință comitetele sindica
telor de la Electro-Mureș și Meta
lotehnica din Tg. Mureș ca și de 
la Porțelanul din Alba Tulia.

Sîntem acum în măsură să con
semnăm și alte inițiative asemănă
toare, In contractul colectiv de 
muncă pentru acest an, încheiat 
la Fabrica de încălțăminte „Clujea
na" din Cluj, au fost prevăzute 
obiective concrete și pentru activi
tatea sportivă. Conducerea între
prinderii și comitetul sindicatului 
s-au obligat — Se înțelege cu spri
jinul salariaților, membri ai aso
ciației sportive — să repare și să 
întrețină baza sportivă, să extindă 
gimnastica la locul de muncă în 
alte două sectoare : cusut central 
și rame și să asigure toate condi
țiile pentru organizarea activităților 
turistice de masă la sfîrșit de săp- 
tămînă.

In contrast cu aceste prevederi 
concrete din contractul colectiv de 
muncă, citim în alte documente 
asemănătoare niște referiri foarte 
vagi care, să recunoaștem, nu aju-

iar 
ca Le

în 
muncă 

Scriam 
al ziarului despre

tă cu nimic sportul. Generalități 
de felul „conducerea uzinei se 
obligă să sprijine comitetul sindi
catului în acțiunile ce le întreprin
de pe linia muncii.'., cultural-edu
cative și sportive de masă în rîn
dul membrilor de sindicat, asigu- 
rînd în cadrul măsurilor legale în 
vigoare condițiile necesare pentru 
buna desfășurare a acestor activi
tăți, în conformitate cu hotărîrile 
organelor superioare de partid și 
de stat" — nu înseamnă altceva 
decît vorbărie. Cu aceste „preci
zări" sau fără ele, activitatea spor
tivă se desfășoară la fel da ane
mic ia întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb din Suceava.

Am mai putea oferi exemple de 
felul celui de la susnumita între
prindere suceveana. Ne oprim, 
însă, preferind să amintim comite
telor sindicatelor de la Suceava și 
altora care procedează la fel, că 
planul de măsuri întocmit de Con
siliul Central al U.G.S.R. recoman
dă adoptarea de măsuri concrete, 
Sîntem de părere că ar fi mult 
mai bine ca, în contractul colectiv 
de ■ muncă, să nu mai fie prevă
zute măsuri la modul general pen
tru sprijinirea sportului. Este ne
voie de precizări, de elemente 
concrete. Acestea constituie real
mente un punct de plecare .în vi
itoarele realizări.

Rubrică redactată de
Ion GAVRILESCU
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Tineri de la Electro Mureș și de la Metalotehnica din Tg. Mureș, pe 
pirtiile de schi din Sovata. Foto : Andrei LUCA — Tîrnăveni

DOUA APELURI, UN
Recent, am primit la redacție două 

scrisori. Una din satul Goești, comu
na Lungani (jud. Iași), cealaltă din 
comuna Mănăstirea Cașin (jud. Ba
cău). Două apeluri, un numitor co
mun : tinerii din aceste localități ne 
sesizează că sportul nu este pe a- 
ceste meleaguri Ia ei acasă, in pofida 
dorinței și diligentelor făcute. Dar să 
le dăm cuvintui :

„Cu toate că sîntem o comună cu 
tradiție — ne scrie un grup de tineri 
din com. Mănăstirea Cașin — repre- 
zentînd comuna în mai multe rînduri 
Ia județ în diverse competiții de la 
sate, da cițiva ani intîmpinăm mari 
greutăți. La noi sînt tineri foarte 
mulți care nu mai au unde merge in 
timpul liber, mai ales în sezonul de 
iarnă. Acum se îngrămădesc toți pe 
la bufet, deși cu cițiva ani in urmă 
aveam o sală unde era clubul nostru, 
al tinerilor. Tot in sală aveam o ma
să de tenis, opt șahuri și mai multe 
cutii cu table. Deci aici puteai ca în 
timpul liber să te distrezi, să pleci 
satisfăcut la serviciu. în anul în care 
a devenit primar tov, Dinulescu Ni- 
colae, sala a fost desființată pentru 
sport, masa de tenis a fost dusă la 
căminul cultural unde cu lunile nu 
poți să joci, iar mesele de șah Ie-a 
luat în dotare biblioteca, de unde 
bibliotecara ne invită afară spunînd 
că aici nu este club... Clubul nostru 
a devenit sală de ședințe, 
aproape stricată și păcat 
luată din banii noștri, 
Pentru vară avem și noi 
tivă făcută prin muncă 
elevi și profesori de la 

țjj-. 1 cș|tru.

NUMITOR COMUN
terminat-o, cîtva timp am avut voie 
să ne desfășurăm unele competiții 
sportive. Dar acum ni se interzice să 
mai intrăm acolo, avem multe ca
zuri soldate cu amenzi de la 200 la 
500 lei. Numai astăzi, 10.11.1974, tov. 
primar a aplicat șapte amenzi tineri
lor care au intrat să-și desfășoare o 
intilnire de minifotbal cu o echipă a 
unei comune vecine. Avem un teren 
de fotbal dar este la un kilometru și 
jumătate depărtare, nu este amena
jat, n-are bare. Am solicitat de ne
numărate ori organele locale să ne 
dea jutor să-l îngrădim. Am fost 
refuzați, chiar și insultați. Cu ce 
drept ? Rugămintea noastră, a tutu
ror tinerilor de pe teritoriul acestei 
comune care alcătuim asociația spor
tivă. este să ne ajutați".

„Stăm și rezemăm pereții 
lui cultural — ne scrie un 
de tineri, de această dată,
Goești — deși aici există o sală de 
sport, două mese de tenis și rachete 
de tenis. Pentru că, deși aici am pu
tea să jucăm tenis, șah, să vizionăm 
un film la televizor, omul de serviciu 
de la Școala generală din comună ne 
dă afară. Astfel, in seara zilei de 
13.11.1974 ne-am adunat la Căminul 
cultural împreună cu tov. profesor 
Chimingeru, dar Ștefan Prisecaru ne-a 
insultat și ne-a scos pe poartă afară. 
Citeodată ne mai lasă dar cu condi
ția să-i măturăm sala de joc 
aducem un kilogram de 
schimb, tov. director Brînzu 
dîndu-ne paletele și mingea 
ping-pong, dar după 15 minute vine 
din nou omul de serviciu și ne dă

Căminu- 
alt grup 

din corn.

ÎNTRECERILE patinatorilor
LA MIERCUREA CIOC

Au fost fixate noile date de des* 
fâșurare a campionatelor naționa
le de patinaj artistic pentru seniori. 
Ele urmează să aibă loc în zilele de 
14, 15 și 16 martie, pe gheața pati
noarului acoperit din Miercurea 
Ciuc.

AU ÎNCEPUT si
A

Masa este 
că este 
tinerilor, 

bază spor-
al 
o 
patriotică cu 
Școala gene- 
După ce am

ori să-i 
vin. In 
ne lasă, 

pentru

CELELALTE REZULTATE DIN CUPA CUPELOR
I. E. F. S. ÎNVINSA DE GEAS SESTO

Partidele desfășurate miercuri 
seară (la oră tirzie) in cadrul sfer
turilor de finală ale Cupei cupelor 
la baschet s-au încheiat cu rezul
tatele scontate. Toate echipele gaz
dă au înregistrat victorii, două 
dintre ele (GEAS Sesto San Gio- 
vani și Spartak Leningrad) la di
ferențe apreciabile, celelalte (Stea
ua roșie Belgrad și Steaua Bucu
rești) cu avans care le creează pro
bleme pentru partidele retur,-

La fete, in această a treia 
ultimă etapă a „sferturilor", bas
chetbalistele de la 
rezistat sportivelor 
Sesto San Giovani, 
cu 66—46 (30—24). 
iugoslave Maria Veger (care, 
cițiva ani, joacă în Italia) a domi
nat permanent și și-a asigurat o 
„zestre" care-i creează șanse pen
tru ocuparea primului loc în gru
pa A. După cum se știe, pentru 
semifinala sînt calificate și GEAS

Și

l.E.F.S. nu au 
de la GEAS 
care au învins 
Echipa celebrei 

de

întrecerile feminine
ÎN CONCURSUL REPUBLICAN DE TENIS

HUNEDOARA, 21 (Prin telefon). 
Deși au venit in localitate odată cu 
băieții, jucătoarele au intrat în între
cere abia miercuri după amiază. In 
primul tur nu s-au înregistrat sur
prize, favoritele cîștigind fără 
eforturi. în concursul masculin 
ajuns in faza 
fără a se înregistra 
vreo victorie nescontată.

REZULTATE ; — Turul I — fele : 
Adriana Caraiosifoglu (Steaua) — An
ca Floreșteanu (C.S.U. Construcții 
București) 6—0. 7—5 ; Ana 
(Constructorul Hunedoara) — 
Precup (Electrica Timișoara) 
6—4, 6—2 ; Cornelia Chiriac

6-1. 6—3 : M. Russu
T.

SAN

este 
pără

și l.E.F.S. (a treia clasată 
Spartacuș Budapesta, care a 
sit competiția), dar ambele forma
ții doresc să ocupe locul I în gru
pă, pentru a evita meciul din se
mifinale cu Spartak Leningrad, 
deținătoarea trofeului și marea 
vorită a competiției. Desigur, 
handicap de 20 de puncte este 
preciabil, dar s-au mai văzut 
zuri în

fa
un 
a- 

ca- 
care s-au recuperat dife

rențe și mai mari. Deci, decisivă 
va fi întâlnirea retur dintre l.E.F.S. 
și GEAS Sesto San Giovani. pro
gramată miercuri 27 februarie, în 
sala Floreasca.

în grupa B, conform așteptărilor 
Spartak Leningrad a dispus de 
K ralovopolska Brno cu 80—53 
(36—32) și, în mod normal, numai 
poate

La
pierde locul I în grupă, 
băieți. într-o partidă foarte

GIOVANI: 46-66
importantă pentru desemnarea o- 
cupantei primei poziții in grupa A, 
Steaua roșie Belgrad a întrecut pe 
SACLA Torino cu 93—86 (44—30). 
Șapte puncte care pun în cumpă
nă ambele echipe și care creează 
un mare interes pentru jocul re
tur.

In sfîrșit, tot miercuri seară a 
avut Ioc și un meci in cadrul 
C.C.E. la fete (toate celelalte des- 
fășurîndu-se joi noapte). Este vor
ba de întrecerea dintre Clermont 
Ferrand și Slavia Praga, în care 
formația franceză a obținut succe
sul cu 92—70 (46—31).

★
Politehnica a jucat, joi seara, la 

Milano cu Standa, dar ora tirzie 
la care s-a disputat întîlnirea nu 
ne-a permis recepționarea rezulta
tului în timp util.

SHAUA POATE MENȚINE AVWAJUL
PUNCTE7

(Urmare din pag. 1)

mari 
s-a 

„optimilor" de finală, 
de asemenea.

Balaj 
Rodica 

4—6. 
(Dina

mo Brașov) — Eleonora Usca, (U. T. 
Arad) 6—2. 6—2 ; Mariana Ntinwel- 
ller (Dinamo Brașov) — Elena Cotuna 
(C.S.U. Construcții București) 6—3, 
6—3 ; Paraschiva Georgescu (Con
structorul Hunedoara) — Crăița Ma
rinescu (Dinamo Brașov) 1—6, 7—6, 
6—1 ; Elena Trifu (Steaua) — Adina 
Caimacan (Școala sportivă nr. 3 
București) 6—0, 6—1.

Băieți, („optimi") : V. Marcu (Di
namo București) — C. Dumitrescu

(Jiul Petroșani)
(C.S.U. Construcții București)
Frunză (Progresul) 6—1, 6—2 ; B. Al- 
măjan (Dinamo București) — A. Dra- 
gomir (Petrolistul Cîmpina) 6—4, 6—0 ; 
I. Kerekeș (Dinamo Brașov) — C. Ra
dulescu (Școala sportivă nr. 3 Bucu
rești) 6—1. 6—0 ; C. Popovici (Steaua) 
— I. Rusen (Progresul) 6—2, 6—2 ; D. 
Nemeș
Galați) 
Galați) 
Turzii)

Astăzi încep Întrecerile din grupele 
finale.

(Steaua) — C. Hîrju (Dunărea 
6—1, 6—1 : A. Siitp (Dunărea 
— E. Stan (Ind. sirmei C. 

6-—2, 6—1.

loan VLAD — coresp.

supârătoarea ineficiență a aruncări
lor la coș a privat-o de un succes 
net. Intr-adevăr, doar 50’/» la arun
cările din acțiune și —■ mai cu sea
mă — tot atit la cele libere, nu sînt 
procentaje care să mulțumească o e- 
chipă și să-i permită , să depășească 
net o formație cum este Estudiantes. 
Dar și așa s-ar fi putut obține mai 
mult dacă nu ar fi intervenit nefe
ricita accidentare a lui Cernat, (min. 
24). rămasă cu urmări, deoarece , la 
reintrare a fost vădit că potențialul 
talentatului jucător era scăzut. Dar, 
faptele sint fapte și rămîne ca. în 
puținele zile care îi mai despart pe 
steliști de intilnirea retur, să se facă

o analiză profundă a întrecerii de 
la București și. pe baza concluziilor, 
să se tragă învățămintele necesare. 
Șapte puncte sint — totuși — șapte 
puncte, un avans care poate ti men
ținut dacă se pleacă la Madrid cu 
ideea de a ciștiga meciul, și nu de 
a-l ceda la o diferență cit mai mică. 
Să nu se uite că Steaua a dovedit, 
in repetate rînduri, o mare capaci
tate de mobilizare, o valoare ridica
tă în compania unor echipe mai re
dutabile decît Estudiantes (victorie, 
anul trecut, asupra lui Juventud, la 
Badalona : scor favorabil, anul aces
ta. în dubla intilnire cu Zbrojovka 
Brno) și că, de fapt, stă în puterea 
jucătorilor calificarea in semifinalele 
Cupei cupelor, fără a mai fi necesar 
un al treilea meci, de barai.

LA AERONAUTICA BUCUREȘTI - RUGBYUL SE BUCURA
Radiografia meciului

■nnaMaaaaQaaRSMBNEnnBE
răspunde de școală și căminul cul
tural".

Evident, în asemenea condiții, do
rința tinerilor de a-și petrece ore 
plăcute, recreative, prin intermediul 
sportului, nu-și poate găsi împlinirea. 
Organele locale, și în special comite-

RÂSPUNSURI,
răspuns in 
materialul 
batere", 
menea 
rubrici, 
trenori
Ion Radu există de mai 
multă vreme neînțele
geri. Biroul clubului a 
căutat de mai multe ori 
să lichideze acestea, fără 
să reușească. In urma 
materialului publicat de 
dv„ la 
rie a 
ședință 
birou 
unic punct lămurirea 
tuației semnalate de 
Au participat ca invitați 
tov. Aurelian Nistor, 
membru al Comitetului 
executiv U.G.S.R., preșe
dintele sindicatului I.A.B.. 
Adrian Simionescu, me
todist C.J.E.F.S., Todiriță 
Coteț, semnatarul sesiză
rii, antrenorii Voaideș 
Ion și Radu Ion, spor
tivi din secție. In urma 
discuțiilor a ieșit la 
iveală faptul că la data 
de 16 ianuarie antreno
rul I. Radu nu a permis 
sportivilor tov. I. Voai
deș să 
trucît 
însoțiți 
lor. iar 
tea să 
ducă

„Am constatat cu mul
tă satisfacție că prima 
mea scrisoare nu a ră
mas fără replică, ne scrie 
elevul MOISE SILVIU 
din Pitești. La trei zile 
după apariția în ziar la 
rubrica „Curierul citito
rilor" a celor scrise de 
mine, am fost așteptat 
Înainte de cursuri de că
tre tov. Georgescu Zam
fir, activist în cadrul 
C.J.E.F.S. Argeș cu care 
am discutat măsurile ce 
trebuiau luate in cel mai 
scurt timp. Astfel pentru 
elevii școlii noastre am 
hotărit să organizăm un 
concurs de tenis de ma
să cu sprijinul organiza
ției U.T.C. pe școală și 
ai tovarășei profesoare 
de educație fizică Cre- 
menescu. Cit pentru mine 
șl pentru prietenul meu 
a fost chemată tov. an- 
trenoare de tenis de ma
să de la Școala sportivă 
care ne-a înscris la sec
ția cu program bine 
stabilit, de la sala spor
turilor. -închei prin a 
mulțumi tovarășilor da 
la C.J.E.F.S. Argeș care 
au fost receptivi la do
leanțele noastre, creîn- 
du-ne astfel posibilitatea 
de a practica sportul 
preferat". In același sens, 
am mai primit și un 
răspuns oficial din par
tea C.J.E.F.S. Argeș. Și 
ne bucură nu numai fap
tul că acest organ spor
tiv a răspuns semnalului 
ziarului, 
măsurile 
care ie-a

Clubul 
gu! roșu'*

ci în special 
concrete 

luat.
sportiv „Stea- 

Brașov ne-a

pe

lele județene U.T.C. care coordonea
ză activitatea sportivă la sate, au da
toria să ancheteze aceste 
cruri și să ia măsurile 
pentru ca tinerii din cele 
ne să poată face sport
RĂSPUNSURI...
legătură cu

„O gravă a- 
apărut de ase- 

în cadrul acestei
„Intre tov. an
ton Voaideș și

stări de lu
de rigoare 
două comu- 
ncîngrădiți.

data de 5 februa- 
fost convocată o 
extraordinară 
care a avut

de 
ca 
si- 
dv.

intre în sală în- 
aceștia nu erau 

de antrenorul 
I. Radu nu pu- 
rămînă să con- 

antrenamentul a- 
cestora. tn regulamentul 
de ordine interioară al 
clubului este stabilit că 
nu sînt admise antrena
mente la care antrenorii 
să nu fie de față (pen
tru prevenirea accidente
lor). Articolul „Am vrea 
să știm" din ziarul „Stea
gul roșu" a fost scris de

tov. Ion Voaideș, profi- 
tind de faptul că este 
membru al colectivului 
de redacție al acestui 
ziar. Redactorul Voaideș 
a scris 
tivitatea 
Voaideș. 
Coteț a 
mis sesizarea care a 
la baza articolului 
gravă abatere" sub 
fluența tov. Voaideș, 
care îl cunoaște mai 
mult... în ședința 
5.II.74 s-au analizat 
alte carențe ale activi
tății tov. Ion Voaideș. 
Recunoscindu-i meritele 
in procesul instructiv și 
lacunele în acela educa
tiv. biroul i-a adus mul
țumiri pentru activitatea 
ce a depus pînă acum 
și a renunțat la servicii
le sale voluntare... Re
gretăm că antrenorilor 
noștri Ion Mureșan (an
trenor emerit și de lot) 
și Ion Radu (maestru al 
sportului) li s-au creio
nat „trăsături morale" 
cu care nu au nimic co
mun și care au — după 
părerea noastră — ca
racterul unor oameni de 
nădejde, pe care 
tem bizui".

Nu ne îndoim 
ridicitatea celor 
late in adresa < 
sus, 
dintele clubului, Ion In- 
drei, dar ne intrebăm, 
totuși, de ce neînțelege
rile dintre cei doi antre
nori au fost lăsate să a- 
jungă la un asemenea 
stadiu conflictuai, rezol
vabil doar prin tqășuri 
extreme,

deci despre ac- 
antrenorului 

tov. Todiriță 
relatat că a

Printre asociațiile unde rugbyul se 
bucură de ,o frumoasă apreciere și are 
toate perspectivele să cunoască o dez
voltare mai pronunțată se află și Aero
nautica București, asociația fiind repre
zentată In campionatele republicane de 
două echipe : una în seria I a Diviziei 
B, cealaltă în grupa a doua a întrecerii 
Juniorilor.

Divizionara B, antrenată de Gh. Vasi- 
liev, Gli. Balanov și S. tordanide — 
aceiași, care în urmă cu peste două de
cenii au pus bazele secției de rugby — 
a reușit să ocupe, la stirșitul turului, 
un loc la mijlocul clasamentului.

O atenție deosebită se acordă. însă, 
tinerei formații a juniorilor, care conduce 
detașat tn clasamentul seriei in care 
mai participă echipele Dinamo, Steaua, 
Gloria, Rapid și Olimpia. Dintre cei 60 
de tineri pe care asociația ii inițiază 
in tainele sportului cu balonul oval, 
s-au remarcat, cu deosebire. Constantin 
Rălleanu și Emil Boțea, care au

selecționați și în lotul național de ju
niori, precum șl Nicu Ioană. Miluță 
Gheorghe și ion Ciorpec. Depistarea a- 
cestor talentate elemente, buna lor pre
gătire este urmarea activității depuse 
de profesorii Doru D.nulescu șl Anton 
Costea. care îndrumă cu pricepere și 
grijă tînăra generație a rugbyștilor de 
la Aeronautica.

Bucurfndu-se de sprijinul conducerii 
întreprinderii (ton Trofin — director, 
NIcolae Streja — președinte ai Comite
tului sindicatului), asociația este bine 
dotată. rugbyștU beneficiind, în gene
rat. de condiții bune de pregătire.

Antrenorii șl jucătorii și-au propus 
ca in retur să ocupe un loc mai bun 
în campionat fapt pentru care In acea
stă perioadă se pregătesc <n> intensitate. 
Ds asemenea. în preocupările asociației 
figurează șl intensificarea muncii în 
ceea ce privește depistarea șl selectio
narea unor noi jucători talentațî.

STEAUA. Tarău: 17 
țiune — 7 reușite, 12 ________ ____v
8 reușite, 2 recuperări. 2 mingi ciștigate. 
4 mingi pierdute ; Baciu ; 1—1, 0. o, 2, 4; 
Savu: 11—7, 6—3, 4. 3, 3; Pirșu: 5—i. 0. 
3. 2. 2; Cernat: ll—7, 8—1, 3, 3, 3; Du
mitru: 5—2, o, 1, 3. .3; oczeiak: 14—8. 
8—7, 2, 3, 4; loneci: 2—0, 0, 2, 1. 4. Total 
pe echipă; 66—33 (50%), .34—17 (50%),
17. 19, 25. Jucătorii au comis 26 de faul
turi ; Dumitru (min. 25) și Tarău (min. 
40) au fost eliminați pentru 5 faulturi.

ESTUDIANTES. Taylor: 23—14, 12—9,
6, 4, 6: Pinedo: o, 0, o, 0. 3; Olaizota: 
1—0, o, o, 0. 0: Beltran: 4—1, 2—2, 3, 5. 
6; Peraita: 6—3, 2—2, o, 0, 1; Cid: 13—7. 
0. 2, 3, 3: Cienfuegos: 2—0, 0, o, 2, 2;
Cambronero: 0—0. 2—1. 0. 0. 0; Garcia: 
0, 2—0. .3. 3, 4: Sagi — Vela; 8—5, 2—2. 
2. 7, 3. Total pe echipă: 56—30 (53,50%), 
21 16 (76.10%), 16. 24, 28, Jucătorii au 
comis .34 de faulturi; CM (min, 34), Gar
cia <min. 34), sagi — Vela (min. 35). 
Taylor (min. 40) au fost eliminați pen
tru 5 faulturi.

Foaia d® înregistrări a fost întocmită 
de Mihai Tănăsescu.

aruncări din ac- 
aruncări libere —

de 
din

Si

ne pa

i de ve- 
semna- 

de mai 
semnată de preșe-

ECHIPA FARUL S-A ÎNTORS DIN ȚARA GALILOR CARNET
(Urmare din pag. 1)

De notat că Bonymaen, Tainach 
și Kenfig H'ill au jucat cu forma
ții întărite, veritabile selecționate 
locale,

Florescu, mai calm ca de obicei 
ne-a vorbit despre forța înaintării 
Farului, după 
rul decisiv al

— Dumitru. 
Sîrbu, Mușat, 
greul în toate meciurile, secondați 
de toți ceilalți. înaintarea fermă a 
echipei noastre și apoi placajele 
necruțătoare ne-au dat prilejul 
să-i... punem la respect pe galezi.

Bucos, în schimb, care a fost 
utilizat „uvertură", lingă Florescu. 
în acest turneu, nu-și mai găsea 
astîmpărul. Voia să 
cum au fost primite in țară rezul
tatele, comportarea echipei sale. 
Era fericit totodată că în turneu a 
ocupat locul I între realizatori (19 
puncte), urmat de Florescu (14) și 
de Marica (8),

Dărăban, unul din „uriașii" echi
pei CPjWlABteae, și-a ffîapifgstat sa-

aprecierea lui facto- 
succesului:

Dărăban, Crăciun, 
Celea, Varga au dus

știe tot

tisfacția pentru reușită, într-un tur
neu în care toate echipele au pre
zentat pachete de înaintași cu cel 
puțin 100 dș kilograme mai mult :

— Pregătirea noastră fizică, spe
cială și specifică, ne-a asigurat, 
însă, o forță superioară adversari
lor noștri. Și apoi, placajele 1 Nu 
am „iertat” nimic, dar în limitele 
sportivității, toată lumea a excelat 
lă acest capitol. Recordul îl deține 
Boghianu, cu 100 de placaje 
șite !

Ultimul cuvînt l-a avut tot 
trenorul Titi lonescu ;

— Forurile de specialitate

reu-

a ri

din 
Țara Galilor, precum și dl. N.K. 
Yohng, secretar al Uniunii galeze 
de rugby, și-au manifestat satis
facția pentru succesul acestui tur
neu, pentru maniera în care Farul 
a înțeles să reprezinte rugbyul ro
mânesc. De aici și dorința de a 
realiza contacte cît mai strînse cu 
echipele de club românești. în fine, 
aș dori să mulțumesc tuturor ace
lora care în timpul turneului ne-au 
trimis telegrame de încurajare și 
de fejjsj^ri.

DE ZBOR
o carte cu subiect de aviație e un 

dar făcut mai ales tineretului, pen
tru că aventura zborului a stirnlt, 
de-a lungul vremii, entuziasmul ti
neresc spre miracolul aripilor.

Cartea lui Ladmlss Andreescu este 
jurnalul unui sergeot-mitralior — 
Trușcă M. Marin — dintr-o subuni
tate a Grupului 5 G de aviație de 
bombardament greu (escadrila a TV-a) 
și se desfășoară de-a lungul unei pe
rioade scrise cu Utere de foc în isto
ria contemporană a poporului nostru: 
32 august 1944 — 9 mai 1945.

Peripețiile luptei, psihologia parti' 
cipantului la operațiile frontului îm
potriva fascismului, poezia zborului 
însuși, în acea lume a continuei pri
mejdii. sint redate cu o remarcabilă 
șlefuire literară, pentru care autorul 
merită recunoștința celor care au 
privilegiul acestei lecturi deosebite.

Cartea se înscrie — mal ales în 
acest an al celei de a XXX-a ani
versări a eliberării de sub jugul fas
cist — printre documentele cu emo
ționant ecou în cugetul maselor.

O carte care se citește cu interes, 
afirmind un prețios mesaj patriotic, 
bine aleasă de Editura Militară, cu 
calde reflexe în lumea sportivilor, 
care află șl în acest mod un mijloc 
de completare a educației lor.

V. FIROIU
----- 1-1---- —...................



■■

Nr. 7691

SÎNTEM INTRATABILI!
Poate că voi fi iertat pentru „inactualitatea" cro

nicii mele de azi, amintind .cititorilor că pe lumea 
asta mai există și fotbalul. E o vreme în fiecare an 
cînd mărețul nostru sport e redus la tăcere (că doar 
n-o să-mi spuneți să luăm sub lupă fiecare rezultat 
al zecijor de antrenamente în care „Dinamo" o în
casează de la „Autobuzul" iar „Argeșul", cu ale 
sale rezultate, se uită foarte de sus la „U“ Cra
iova, Ba chiar „Progresul" ajunge să le ia mingea 
timp de 4—5 minute adversarilor săi...), e o vreme 
cînd toate oftaturile noastre de peste an, cînd de- 
plingeam cum un corner ia mințile 
lumii silind-o să uite că mai e- 
xistă lovitura de picior căzută și 
alte placaje sub panou, toate a- 
ceste jălanîi își găsesc o fericită 
revanșă și lumea se liniștește, hol- 
bîndu-se la un meci straniu de 
pe Arms Park, a cărui gramatică 
fastuoasă râmîne de neîețeles, iar 
rezultatele Farului chiar în Țara

’ , ne duc cu 
obosit pe a- 
Vigu, Lică și

Galilor, tot la rugby, 
gindul nostalgic (am < 
ceasta temă) 
Caraman...

E bună și această 
melanholie, 
vorbește de pe altă lume — par
că din Cosmos — e bună, fiindcă melanholia e 
bună, inclusiv oftaturile ei. E cazul, tocmai acum, 
să ne sumețim și s-o spunem răspicat — riscînd 
a fi ridicoli — că mult, tare mult, mult de tot, ne 
place fotbalul, deși tot noi am fost aceia care l-am 
ridicat in slăvi pe Cristudor, auto-sfidindu-ne și lu- 
îndu-ne peste picior, căci așa sîntem noi, microbiștii 
de fotbal, generoși și păcătoși, și voioși, și hazoși...

In aceste condiții, mi-a căzut frumos scrisoarea 
lui Ștefan Guth din Brașov (str. Brîncoveanu 11) 
care-mi comunică nostima întîmplare cu Bill Shankiy, 
menagerul lui Liverpool, căruia medicul (nu vă mai 
spun că în această perioadă, medicul meu, om 
topit după C.S.M. Reșița, nu citește revista „Fotbal" 
și e „rece" la tot ce se petrece cu șahul, prefe
rind romanele detpctive...) i-a prescris ca în va
canța competiționalâ să-și ia trei săptămîni de ui
tare de la fotbal ; Shankiy l-a ascultat, a plecat să 
se odihnească și după cîteva zile a transmis me
dicului că în hotelul unde s-a călugărit a organi
zat o echipă din oaspeții hotelului cu care i-a biruit 
pe ospătari I Mai poți spune sau adăuga ceva ?

Să fim sinceri : sîntem intratabili ■— de unde și 
bucuria mea, cu totul personală, pentru victoria iu
goslavilor asupra semeților spanioli. Firește că bă
ieții lui Kubaia au prins ziua unei amarnice contra-

tot la

cînd
perioada de 

fotbalul ne

TEI!

performanțe, tot ce am citit confirmă că de la Iri- 
bar la Valdez, spaniolii au făcut un meci dintr-ace- 
lea al căror monopol noi, cei de prin aceste părți, 
in sarcasmele noastre trecătoare, socoteam că numai 
noi îl deținem... Spaniolii (la fotbal — despre cei 
de la baschet e bine să tăcem pînă după meciul- 
retur) au jucat lamentabil — o scrie mai toată lu
mea — ceea ce nu poate decit să ne dea curaj, 
nu zic voie bună, căci nu-i frumos să te bucuri 
de durerile adversarilor, fie ei viitori. Dar e bine 
s-o știm. Iar după optica mea, Iugoslavia la Mun- 

chen, orice ar zice Zagalo, care 
ne-o făcut plăcerea de a ne so
coti adversari de temut, va scoate 
peri albi brazilienilor aceia, chiar 
din prima zi ; ca să nu mai spun 
că, în finală — problemă inactu
ală ? — eu nu-i văd de loc pe 
ai mei idoli de peste Ocean. Așa 
cum am prevăzut o semifinală 
Spasski — Karpov (mare pronostic, 
ce să mai vorbim...), așa văd în 
semifinale patru echipe printre 
care Brazilia nu se va număra... 
Dar cine? Aici o fac pe Pepe... 
Pepe Fernandez, cel silit a fi 
„agent dublu" — ce poves
te adorabilă I — și care n-a ce

dat presiunilor : Uruguayan în Olanda, Pepe n-a spus 
oamenilor lui “ 
compatrioților 
joacă Cruyff 
pace...

Să tot stai
că elvețienii erau niște olimpici... Fie. Dar 17 pucuri 
in poarta adversarilor de mult n-au mai dat Bașa 
și ai lui... Elvețienii aceia să nu fi fost finlandezii 
de la fotbal, asta ar fi bună...

CORESPONDENȚA
Alex. Leonard Steriu — str. Roșiori 44, Ploiești : 

Chiar cu o oarecare întîrziere, merită cred să re
produc citatul acela găsit de d-voastră într-un po
em al lui Walt Whitmann, genialul poet american, 
plin de înțelepciune și pentru cei care nu cunosc 
decit fotbalul neamerican : „Vivat pentru cei în- 
frînți 1 Și pentru navele de război scufundate 1 Și 
pentru generalii care au pierdut bătălii, și pentru 
toți eroii răpuși, și pentru nenumărații eroi necu- 
ncscuți la fel de mari ca cei mai mari eroi cu- 
noscuți". Vă reproduc și adausul d-voastră. căruia 
îi găsesc o îndreptățită poezie ; „Vivat și pentru 
englezul care ratează un 11 metri 1 Vivat și pen
tru Neagu al nostru L..‘‘
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IERI, IN MECIURI AMICALE
C. S. TÎRGOVIȘTEMeciurile de verificare 

miercuri, ieri, pe mai 
amănunte de la unele

in vederea reluării campionatului continuă. Ca și 
multe stadioane, au avut loc jocuri amicale. Iată 
dintre aceste partide.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - TRINEC (Cehoslovacia) 3-1 (2-1)
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1-1 (1-0)

STEAUA — O VICTORIE, 
O ÎNFRINGERE Șl UN EGAL IM 

IRAN

Cruyff cum joacă compatrioții lui, iar 
lui n-a vrut să le desconspire cum 

și ai săi. El a cerut să fie lăsat în

să te uiți la hochei I O sâ-mi spuneți

CRAIOVA, 21 (prin telefon). — O 
ploaie măruntă și rece care a căzut 
în tot timpul partidei nu i-a împie
dicat pe iubitorii fotbalului din Cra
iova de a-și vedea la lucru, pentru 
prima dată în acest sezon, echipa fa
vorită. Jocul i-a satisfăcut pe cei pes
te 18 000 de spectatori. A fost o par
tidă disputată, cu multe faze de fot
bal curat, la care au contribuit jucă
torii ambelor echipe. După un. început 
echilibrat, gazdele deschid scorul : in 
min. 20, Bălăci trimite in adîncime. 
Mareu intră in posesia balonului, dri
blează doi-trei apărători, il scoate din 
dispozitiv și pe portar, înscriind. Re
plica oaspeților este promptă, tn ace
lași minut, la o ezitare a apărării 
craiovene, Melvich aduce egalarca. 
In min. 44, Niță aduce avantaj pentru 
echipa sa.

La reluare, în min. 48, Mareu ia o

minge pe cont propriu, driblează în 
serie, inclusiv pe portarul llatrava, 
și majorează scorul Ia 3—1.

A aribtrat bine S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin).

UNIV. : Oprea — Niculescu, Boc, 
Deselnicu, Velea — Strîmbeanu, Bă
lăci — Țarălungă, Niță, Bălan, Mareu. 
Au mai jucat Manta, Berneami, Bă- 
din, Donose, Ivan și Ștefănescu.

Ștefan GURGUI — coresp. județean

SPORTUL STUDENȚESC -

BELPHEGOR

PETROLUL - METALUL BUCUREȘTI
3-2 (0-0)

(prin telefon). Meci 
goluri. Au înscris :

PLOIEȘTI, 21 
reușit, cu multe „ 
Cringașu (min. 57), Istrătescu (min 
59), Ștefănescu (min. 67), respectiv 
Șumulanschi (min. 51 și 74). PETRO
LUL : Rămureanu — Eparu, Țaporea, 
Ciupitu, Gruber — Istrătescu, Crin
gașu, Angelescu (Cuperman) — Ște
fănescu (Rădulescu), Pîrvu, Zamfir.

I. TANASESCU-coresp.

Sportul studențesc a susținut ieri du- 
pă-amiază o nouă partidă amicală in 
compania divizionarei C — Flacăra 
roșie București. La capătul celor 90 
de minute, experiența și pregătirea 
superioară șl-au spus cuvîntul, stu
denții termlnlnd învingători cu scorul 
de 3—0 (1—0).

Tn tot timpul meciului s-a jucat in
tr-un ritm vioi, studenții primind o re
plică destul de dlrză din partea jucă
torilor de la Flacăra roșie. Spre 
șltul primei reprize, în min. 37, 
Sandu a șutat puternic, deschlzind 
tul. După pauză studenții au avut 
mult timp inițiativa, au acționat

sfir- 
M.

sco
rn ai 

__ _______ _ In 
viteză, însă superioritatea s-a oglindit 
pe tabela de marcaj de abia spre sfîr- 
șitul Intîlnirii. După ce în min. 83, M. 
Sandu, de la cîțiva metri, a trimis 
balonul in bară, în. minutul următor, 
Cassai a fructificat o centrare a lui 
Țolea, mărind avantajul la 2—0. In 
min. 85 și 86, apărarea Flacărel roșii 
a fost depășită de M. Sandu dar, de 
fiecare dată, Înaintașul Sportului a

21 (prin telefon). In- 
gazdelor.

TÎRGOVIȘTE, 
ceputul jocului a aparținut 
care au atacat mai mult, tar în fina
lul primei reprize au deschis scorul 
prin Neagu (min. 43). La reluare oas
peții au o revenire puternică, reușind 
egalarea prin Fanici (min. 60). A ar
bitrat P. Ghețu (Tîrgoviște). STEAGUL 
ROȘU : Purcaru (min. 60 Clipa) — 
Hîrlab, Jenei (min. 46 Naghi), Olteanu, 
Anghelini — Șerbănoiu, Ghergheli, An- 
ghel, Mateescu (min. 53 Fanici), Cadar, 
Gyorfi (min. 62 Papuc).

M AVANU — coresp. jndețean

FLACĂRA ROȘIE 3-0 (1-0)
bară ! In ultimul 

_____ , _________  . transformat un 
penalty, stabilind scorul de 3—0 pentru 
Sportul studențesc.

A arbitrat foarte bine Al Paraschiv 
— București.

SPORTUL STUDENȚESC: Suciu (min. 
46 : Verșanschi) — Grigore, Cazan,
Măndoiu. Manea — Tănăsescu, Iorga — 
Lucaci, Chlhaia (min. 80 : Cassal), M. 
Sandu, Țolea. (p.v.)

expediat balonul In 
minut, Tănăsescu a

GLORIA BUZÂU - F. C. ARGEȘ

1-0 (0-0)
21 (prin telefon). înaintea 
Grecia. F. C. Argeș a sus-

BUZĂU,
plecării în - ------- - -- —„ , - .
ținut, la Buzău, un nou joc de verifica
re. Cei peste 5 000 de spectatori au 
aplaudat evoluția celor două echipe, 
care au practicat un joc frumos. A 
marcat Toma (min. 55).

D. SOARE — coresp.

„CUPA TINERETULUI"! ANGELO NICULESCU (SPORTUL STUDENȚESC) CONSTANTIN RĂDULESCU ($. C. BACAU)

(Urmare din pag. 1)

șt școli. cîștigători al etapelor an
terioare.

La săniuțe, lansările au avut 
loc pe excelenta pîrtie de mini-bob 
de pe Dealul Negru.

La capătul unor dispute de toată 
frumusețea au fost declarați în
vingători după cura urmează: să
niuțe, cat. 11—14 ani : Viorica 

Iosep (Vama) și I. Preeup (Broș- 
teni); cat. 15—19 ani: Lucica Răi- 
leanu (Fălticeni) și V. Balmoș (Va
ma). Schi fond: cat. 11—14 ani: 
Nadia Terzi (V. Dornei) și M. Co- 
sovan (V. Dornei); cat. 15—19 ani: 
Elena Eftimie (Cîmpulung Moldo
venesc) și D. Meteiciu (Șiret); cat. 
20—30 ani : Paraschiva Mărașcu 

St.
11— 
Dor- 
Mol- 
Ani-

(Cîmpulung Moldovenesc) și 
Koscing (Șiret). Slalom, cat. 
14 ani: Carmen Căpraru (V. 
nei) și Gh. Rusii (Cîmpulung 
dovenesc) î cat. 15—19 ani:
șoara Sevastale (V. Dornei) și D.
Iacobani (Iacobeni); cat. 20—30 
ani: Aurelia Hancec (V. Dornei) 
și M. Miron

C. ALEXA
PE PÎRTIILE

(V. Dornei).
—• coresp. județean 

DE PE MUNTELE 
MIC

Peste 100 de concurenți au fost 
prezenți, duminică, pe pîrtiile de 
pe Muntele Mic, pentru a se în
trece la etapa județeană Timiș 
a „Cupei tineretului", la probele 
de săniuțe și schi.

Buna organizare, pregătirea co
respunzătoare a concurenților, pre
cum și zăpada de bună calitate și 
în cantitate suficientă au contri
buit la reușita acestei competiții.

Rezultate tehnice : (slalom), 11-14 
ani, băieți: Marius Barbuia (Școala 
generală nr. 1 Timișoara) ; fete: 
Liana Sîrbu (Școala generală nr. 
12 Lugoj); cros pe schiuri, băieți : 
Marius Cioclei (Liceul Lenau Ti
mișoara) ; fete : Lionora Sîrbu 
(Școala generală 12 Lugoj); săniu
țe, băieți: Gheorghe Drumeș (Școa
la generală nr. 1 Timișoara) ; fete: 
Corina Tîciu (Liceul Sînnlcolaul 
Mare).

Ion STAN, coresp.

BUZOIENII AU 
CONCURAT LA PREDEAL.. I 99NU AM URMĂRIT REZULTATELE, „DE LA ADVERSARI DE VALOARE

Echipa Steaua, aflată în turneu 
în Iran, a susținut trei meciuri a- 
micale. In primul partenera i-a 
fost formația Daz, cu care a termi
nat la egalitate : 1—1.

în al doilea joc, fotbaliștii bu- 
cureșteni, au fost învinși cu sco
rul de 2—1 de echipa Oghab. Stea
ua a dispus, cu 3—1, de Pazd în 
partida a treia a turneului.

Ieri, Steaua și-a încheiat turne
ul întreprins în Iran, jucînd cu 
echipa Persepolis. Rezultatul aces
tei întîlniri nu ne-a parvenit pină 
la închiderea ediției.

VICTORIA CĂREI — V.S.S. 
KOSICE 1—1 (0—0)

Tn continuarea turneului pe ca- 
re-I efectuează în țara noastră, 
echipa V.S.S, Kosice (locul V în 
campionatul cehoslovac) a jucat la 
Cărei în compania divizionarei B 
din localitate, Victoria.

Meciul a avut o desfășurare plă
cută, interesantă și s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate, care re
flectă raportul de forțe din teren. 
Gazdele au deschis scorul, în mi
nutul 50 prin Budai. Fotbaliștii ce
hoslovaci au reușit să egaleze He- 
abia 
cînd

în ultimele secunde de joc, 
Sta fura a înscris.

E. HERMAN coresp.

F.C. argeș pleacă
IN GRECIA

oursul zilei de astazi

ASTAZI

urmează
F.C. Ar
are eseni 
formația

Din cauza lipsei de zăpadă de pe 
meleagurile buzoiene, aproximativ 
100 de sportivi, cîștigători ai etape
lor precedente ale „Cupei tineretu- . 
Iui“ s-au deplasat pe pîrtiile din I 
Predeal pentru a-și desemna pe cei ■ 
mai bun din cei buni, în etapa ju
dețeană a „Cupei tineretului" 
săniuțe și schi. Iată 
Săniuțe cat. 15- 
lan, Ion Anghel (comuna Beceni). 
Săniuțe, cat, 15—19 ani: Profira Io- 
și Paul An drone (comuna Beceni).

D. SOARE — coresp.

ANIMAȚIE LA BORȘ A!

Pe pîrtiile de Ia Hagău-Borșa, 
județul Cluj au avut loc întrecerile 
de săniuțe și schi în cadrul 
pei tineretului" cu 
sportivilor din comunele 
Dăbîca, Vultureni, Așchileu, 
cea-Cristur etc. Au fost 
peste-200 'de ooncurenți 
rente.

La reușita întrecerilor 
dus aportul profesorii de educație 
fizică și comandanții instructori d» 
pionieri din școlile generale ale 
comunelor susamintite. 
prof. Sebastian DOBRE

la 
cîștigătoriî : 

■19 ani: Profira Io-

„Cu- 
participarea 

Borș a, 
Re- 

prezenți 
și concu-

și-au a-

coresp.

FINALA LA ȘAH
(Urmare din pag. I)
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CI BUNA COMPORTARE A ECHIPEI^ AI ÎNTOTDEAUNA DE iNVĂțAT"A

tr-o lumină prea favorabilă modul 
cum au găsit de cuviință factorii 
responsabili din aceste centre să 
sprijine marea competiție de masă 
cu caracter republican. Ele arată, 
de asemenea, că unele practici 
vechi, criticabile și criticate, mai 
persistă pe alocuri, că spiritul Ho- 
tărîrii de partid n-a fost înțeles 
de către unii. Serioasele deficiențe 
de concepție și de organizare rele
vate cu prilejul desfășurării în
trecerilor de șah din cadrul „Cupei 
tineretului" trebuie să determine o 
analiză amplă a acestei situații, a 
cauzelor care au condus la apari
ția ei.

I
I
I
I
I
I
I

L-am întîlnit, zilele acestea, pe 
prof. Angelo Niculescu, revenit, 
recent, în țară, cu echipa sa, Spor
tul studențesc, după turneul de pre
gătire efectuat în străinătate. Și 
ne-am folosit de o asemenea îm
prejurare, pentru a-1 solicita să ne 
împărtășească cîteva dintre obser
vațiile sale în legătură cu instrui
rea lotului universitarilor bucureș- 
teni pe parcursul celor două săp
tămîni petrecute în Bulgaria. în 
organizarea formației Dunav Russe.

— Dacă ar fi să privim turneul 
numai prin prisma rezultatelor ob
ținute, a precizat antrenorul prin
cipal al Sportului, studențesc, am 
avea o imagine incompletă a ceea 
ce am realizat într-o etapă foarte 
importantă, aceea a jocurilor de 
verificare și omogenizare. In an-

samblu, bilanțul meciurilor susți
nute este satisfăcător: trei victorii, 
trei remize și o înfringere. Dar noi 
nu am urmărit, în principal, re
zultatele, ci rezolvarea unor pro
bleme legate nemijlocit de o bună 
funcționalitate, în viitor, a echipei.

— Și ce ne puteți spune concret 
în acest sens ?

— Lucrul cel mai important pe 
care cred că l-am reușit este con
turarea formației de bază pentru 
retur, în condițiile unei mari con
curențe sportive pe anumite pos
turi, acolo unde alături de unii ti
tulari mai vechi s-au impus cu 
multă autoritate nume mai noi. ca 
Tolea, Verșanschi și Iorga. Acest 
lucru a făcut ca opțiunea noastră 
a antrenorilor să fie determinată, 
în ultimă instanță, exclusiv de 
gradul de pregătire al jucătorilor 
și de posibilitățile lor de încadrare 
în spiritul ideii de joc a echipei. 
Ne-au ajutat în această privință, 
cadrul organizatoric, excelent, asi
gurat de gazdele turneului nostru 
(terenurile în special), precum și 
structura programului de întîlniri,

Recent s-a înapoiat în țară, ve
nind din Iugoslavia — unde a în
treprins un turneu de pregătire — 
formația băcăuană Sport Club. în 
gara de Nord, într-un scurt răs
timp dintre două trenuri, am a- 
vut o convorbire cu antrenorul C. 
Rădulescu care, cu amabilitate a 
răspuns cîtorva întrebări, în legă
tură cu activitatea desfășurată de 
echipa sa peste hotare.

— în primul rînd, ne-ar interesa 
să cunoaștem cîte ceva despre pro
gramul jocurilor la care ați par
ticipat.

— Turneul a început la data de 
8 februarie, iar prima întîlnire am 
susținut-o, două zile mai tlrziu, în 
compania vicecampioanei țării gaz
dă, Velez Mostar, care ne-a în
trecut cu 1—0, la capătul unui 
meci, in general, echilibrat și • a- 
preciat de spectatori. Următoarea 
„escală" a fost la Dubrovnik, marți 
12 februarie, unde am cîștigat cu 
4—3 în fața formației divizionare 
B Gosk, golurile echipei noastre 
fiind realizate de Dembrovschi (3) 
și Munteanu. Ultimul joc. acela de

în 
să plece în Grecia echipa 
geș. Duminică, fotbaliștii 
vor juca la Salonic cu 
PAOK, pe care au învins-o, jn ur
mă cu două - 
cu scorul de

F.C. Argeș 
de verificare 
nefiind încă

săptămîni, la Pitești, 
4—2.

va mal susține un joc 
în Grecia, adversarul 
desemnat.

CONSTRUCTORUL 
EVOLUEAZĂ IN

GALATI 
BULGARIA

României" 
va întreprin

Finalista „Cupei 
Constructorul Galați, 
de un turneu de două jocuri în. 
Bulgaria. Fotbaliștii gălățeni vor 
evolua la Silistra și Tolbuhin, unde 
la 24 și 26 februarie Vor juca cu 
echipele locale, care activează în 
Divizia B

T. SIRIOPOL — coresp. jud.

LECTORAT CU ANTRENORII 
DE FOTBAL

C. S. VILCEA

JOACA MIINE LA BUCUREȘTI

ALTE DIVIZIONARE A AU REVENIT DIN TURNEE

Luni 25 februarie, de la ora 18. 
în sala Dinamo, secția tehnică a 
C.M.E.F.S. București organizează 
un lectorat cu antrenorii de fotbal. 
Tema susținută de prof. Cornel Si- 
mionescu se intitulează „îmbunătă
țirea permanentă a concepției ți 
sistemelor de joc".

Partieipanții vor putea viziona 
cu acest prilej și un „scurt metraj" 
în culori. „Ei Mundial ’70".

răm formația de bază pentru re
tur, care, în urma testelor susținu
te, ar arăta astfel: GH1ȚA — 
SINAUCEANU, CATARGIU, VELI- 
CU, MARGASOIU — HR1ȚCU, 
DUȚAN — PANA, DEMBROV
SCHI. BOTEZ (MUNTEANU), BĂ- 
LUȚA.

— Care a fost, în general, com
portarea jucătorilor ?

— Bună. Mențiuni speciale se 
cuvin, totuși, lui Catargiu, cel mai 
constant, lui Ghiță, excelent în jo
cul cu Velez Mostar, lui Dembrov
schi și Velicu. Păcat că acesta din 
urmă a suferit o întindere care 
pune sub semnul întrebării dispo
nibilitatea sa în viitorul apropiat.

— Practic au mai rămas numai 
zece zile pină la reluarea activită
ții oficiale. Ce vă propuneți deci 
pentru acest interval de timp și 
țe sperați să realizați în retur ?

— Accentul în ultima parte a 
pregătirii îl vom pune pe elimina
rea slăbiciunilor din jocul atacului 
și pe întărirea unității morale a 
colectivului .Ne așteaptă — o știm 
cu toții — un retur mai greu ca 
niciodată, dar avem 
că, printr-un efort 
reuși să ieșim din 
competițional și să 
prima divizie...

Duminica aceasta 
susține o nouă partidă de verifi
care, la P, Neamț, cu Ceahlăul.

Mihai IONESCU... .14 • .. S4 S

Mîine, la Videle 
PETROLUL — PROGRESUL 

BUCUREȘTIbine dozat în timp și într-o suc
cesiune de meciuri respectînd prin
cipiul progresivității 
ceea ce a permis 
noastră eu adversarii 
în finalul turneului...

— Cînd ați reușit să obțineți și 
unele performanțe, apreciate, pe 
drept cuvînt, ca valoroase.

— Da. Pentru ca un meci egal 
(1—1) cu puternica formație polo
neză Gwardia Varșovia, pe teren 
neutru, la Iambol. și încă o remi
ză, tot 1—1, cu Dunav Russe pe 
terenul acesteia, nu sînt chiar așa 
simplu de realizat. Deși, repet, nu 
rezultatele ne-au satisfăcut în 
principal, ci comportarea jucători
lor în ansamblu, capacitatea colec
tivă a echipei de a face față cu 
succes unor teste foarte aproape de 
profilul examenului competițional 
al returului.

— Referitor la acest foarte difi
cil retur, de care ne mai desparte 
numai o singură duminică, ce cre
deți că vă va oferi în final ?

— După cum ne-am pregătit 
pînă acum, avem toate motivele să 
credem într-o primăvară frumoasă, 
că vom juca mai bine ca în prima 
jumătate a campionatului și că 
vom urca mai sus în clasamentul 
general...

Duminică, Sportul studențesc sus
ține ultimul joc de verificare, în 
deplasare, cu F.C. Constanța.

solicitărilor, 
confruntarea 
cei mai tari,

duminică 17 februarie, l-am dis
putat la Sarajevo cu Zelesniciar, 
unde am pierdut cu 1—4 ( a în
scris pentru noi Șoșu) după o pri
mă repriză egală și o dispută spec
taculoasă în ansamblu.

— Făcînd abstracție de rezultate, 
în ce anume au constat cîștigurile 
acestui turneu ?

— Aș vrea să 
tot cursul șederii 
goslavia am avut 
te (organizatorice, 
pregătire. Aceasta 
Și în intervalul dintre partidele de 
verificare să efectuăm antrena
mente zilnice cu caracter global și 
de intensitate variabilă. în ce pri
vește adversarii întîlniți, țin să 
remarc valoarea lor deosebită și 
faptul că. chiar dacă am pierdut 
în fața unora dintre ei, am avut 
multe lucruri de învățat, care sper 
că-și vor dovedi utilitatea mai tîr- 
ziu în campionat. In sfîrșit, tur
neul acesta ne-a permis să contu-

precizez că în 
noastre în lu- 
condiții excelen- 
teren, climă) de 
ne-a permis ca

Stadionul Petrolul din Videle 
găzduiește mîine, cu începere de 
la ora 15,30, partida amicală din
tre divizionara C din localitate. 
Petrolul, și Progresul București.

Revanșa acestei întîlniri se va 
disputa miercurea viitoare la Bu
curești, pc stadionul din str, dr. 
Staicovici.

CONFERINȚA FEDERAȚIILOR 
DIN BALCANI

Azi și mîine va avea loc la A- 
tena o conferință a federațiilor 
de fotbal din țările balcanice. Cu 
acest prilej, se va discuta progra
mul meciurilor echipelor reprezen
tative A. de tineret, juniori și in- 
tercluburi, pe anul 1974, între echi
pele țărilor respective.

Din partea federației noastre, va 
lua parte la conferință tov. Ion 
Alexandrescu.

convingerea 
susținut vom 
actualul impas 
supraviețuim în

Miine, de la ora 15,30, ciștigâtoarea 
ultimei ediții a „Cupei României", 
C. S. Vîlcea. va juca la București. în 
compania divizionarei C. Voința. Me
ciul se va disputa stadionul
Voința.

-cr

Tradiționala tragere extraordinară

atribuie ciș- 
: „Moskvici 

pînă

in numerar 
numere cîs-

„CUPA MĂRȚIȘORULUI"
La Giurgiu se desfășoară o între

cere dotată cu „Cupa Mărțișorului". 
Au fost înscrise patru echipe din lo
calitate. în primul meci disputat, di
vizionara B Dunărea a învins cu sco
rul de 2—1 (1—0) pe Olimpia. Au 
marcat : Ciocan, Enache și, respectiv, 
Țene.

Tr. BARBALATA-coresp.

Sport Club

IORIA 0! REGINLRARI RAPIDA Șl IZVOARELE El •••
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LOTO 
PRONOSPORT

Loto a mărțișorului 1 martie 1974
După cum v-am mai informat, 

Administrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează vineri 1 Martie 1974 tra
gerea extraordinară Loto a Mărțișo
rului.

Această tradițională tragere se 
desfășoară după noua formulă tehni
că a tragerilor extraordinare, ce ofe
ră avantaje participanților.

Se extrag 52 de numere.
Se efectuează 6 extrageri în 3

EVITAȚI AGLOMERAȚIA DIN ULTIMELE ZILE Șl CUMPARAJI 
CHIAR ACUM MĂRȚIȘORUL PE CARE VREȚI SÂ-L DÂRUIJI 
CELOR DRAGI!

MAGAZINELE COMERȚULUI DE STAT VĂ AȘTEAPTĂ CU 
O MARE VARIETATE DE MĂRȚIȘOARE Șl CADOURI ADEC
VATE ACESTUI ÎNCEPUT DE... PRIMĂVARĂ — CONFECȚII, 
TRICOTAJE, LENJERIE, ȚESĂTURI, ARTICOLE DE GALANTERIE 
’’ MAROCHIN ARIE

Ciștigurile de la faza a IlI-a se 
acordă din fond special,

• Se acordă cîștiguri pentru 3 nu
mere din 20 și din 24 extrase.

• Se acordă premii 
pentru variantele cu 2 
tigătoare.

® Din fond special se 
figuri în autoturisme 
408/412" și diferența In numerar 
la 100.000 lei. excursii in Iugoslavia 
„Coasta Dalmației" și in Polonia „Tu
rul Poloniei".

Orice alte informații și lămuriri gă
siți în prospectele tragerii care se a- 
flă in toate agențiile Loto-Pronosport, 
de unde vă puteți procura biletele pu
se deja în vlnzare.

• Tragerea Loto de astă-seară va 
fi televizată din studioul de televi
ziune cu începere de la ora 19,10,

• Programul concursului Prono
sport de duminică, 24 februarie 1974 
este alcătuit în întregime cu meciuri 
din campionatul italian
CÎȘTIGURILE tragerii 

15 FEBRUARIE
EXTRAGEREA I : Cat.

25o/„ a 100.000 lei și 1 variantă’ 10O/„ a 
40.000 lei ; cat. 2 : 5,80 a 13.026 lei ;
cat. 3 : 10,40 a 7.264 lei ; cat.
a 2.421 lei ; cat. 5 : 92,85 a 
cat. 6 1 245,30 a 308 lei.

Report categoria 1 : 107.585
EXTRAGEREA a II-a : Cat. 

variante 250/n a 10.965 lei șl 8 
100/„ a 4.386 lei ; Cat. ~ 
lei ; Cat. D : 12,75 a 5.332 lei ; Cat. E : 
82,45 a 825 lei : Cat. F : 163,65 a 415 lei; 
Cat. X : 1.855,95 a 100 lei.

Report categoria A : 113.308 lei.
Ciștigu! de 100.000 lei a fost obținut 

de TURTUREANU CONSTANȚA din 
Ctmplna care obține un autoturism 
..Dacia 1300“ plus diferența în nume
rar.

de fotbal.
IOTO DIN 

1974
1 : 1 variantă

4 : 31,20
8)4 lei ;

Iei.
B : 3
variante 

C : 11,40 a 5.963

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

După două absențe 
consecutive, in 1966 și 
1970, de la turneele fi
nale ale campionatului 
mondial, fotbaliștii iugo
slavi vor fi, iată, pre- 
zenți, la vară, la Welt- 
meisterschaft, ca urmare 
a victoriei repurtate, săp- 
tămîna trecută, la Frank
furt pe Main în dauna 
Spaniei, un succes mai 
puțin scontat de către 
specialiști și cu atit mai 
generator de tot felul 
de comentarii. S-au fă
cut speculații in jurul 
elementelor de hazard, 
cum a fost și acel unic 
gol al lui Katalinski, una 
și aceeași persoană cu 
autorul... unui autogol 
din precedenta partidă 
Grecia — Iugoslavia, des
fășurată în 19 decembrie 
la Atena; au 
temporar, teorii 
nul acelora care, 
tizind potentele 
sportive realizată 
naturale prin intermediul 
întrecerii ritmice a cam
pionatului. cazul echipei 
lui Kubaia, ignorau to
talmente posibilitățile de 
reușită ale fotbaliștilor 
iugoslavi, constrînși să 
se antreneze, timp de a- 
proape două luni, în in
ters ezon.

Pe un 
esențial, 
ceea ce 
iugoslav, 
ciului de la Frankfurt pe 
Main a fost discutat mai 
puțin sau aproape deloc.

căzut, 
de ge- 
absolu- 
formei 
pe căi

alt plan, insă, 
definitoriu în 

privește fotbalul 
rezultatul Be

Și anume, sub aspectul 
forței de regenerare ra
pidă, de alcătuire din 
mers a unei puternice 
echipe reprezentative, fe
nomen propriu țărilor în 
care sportul cu balonul 
rotund este așezat pe 
baze solide, înțelegînd, 
mai ales, prin aceasta 
un număr mare de prac
ticant, terenuri multe și 
utilate, un proces de 
instruire și educație de 
calitate, la toate vîrste-

telor si intenselor solici
tări. Și fotbalul iugoslav, 
care pentru o bună re
prezentare, nu s-a sal
vat niciodată prin așa- 
zisele „generații sponta
ne", a găsit cu ce să as
tupe „pasagerele fisuri", 
introducînd în echipă din 
mers, pină la acest ul
tim joc de la Frankfurt 
pe Main, nu mai puțin 
de șapte jucători : Bul- 
jan, Surjak, Boghicevici, 
Petrovici, Katalinski, Ha-

PE TEME ACTUALE
le. la toate eșaloanele. 

Nu cu multi ani 
urmă, mai precis 
1968, ne-am putut 
vinge la fața locului, de 
realele și 
potențe 
iugoslav, ■ 
evoluția 
zentativ.
neului final al campio
natului european, dispu
tat pe pămîntul Italiei, 
acolo unde tînăra echipă 
națională (medie 
vîrstă 23 de ani), 
zentată de Rajko Mitici, 
învingea, în zece oameni. 
Anglia, campioana lumii. 
După 4—5 ani, Iugosla
via a simțit nevoia ri
nei remanieri : îi pleca
seră peste hotare ceva 
iucători, alții se resim- 
țeau de pe urma repeta-

în
Ăn

con-

un 
in- 
ur

si
inepuizabilele 

ale fotbalului 
concretizate în 
„ll“-lui repre- 
Erau zilele tur

de 
pre-

giabdici și Măriei, 
portar de mare clasă 
ternațională, demn 
maș, și ca gabarit 
ca aptitudini, de fostele 
glorii, mai vechi sau 
mai de dată recentă. 
Smara, Beara, Lovrici, 
Mutibarici

A fost, 
școală de 
portarilor 
imaginea întregului fot
bal iugoslav, dezvoltat, 
an de an, pe principiul 
sănătos și sigur al „pi
ramidei". Fiecare echipă 
de club are o bogată pe
pinieră, alcătuită din nu
meroase formații de co
pii și de juniori. Toate 
— asigurate cu cadre 
tehnice cu o bună cali
ficare care, colaborînd. 
îndeaproape, cu antreno-

mai vechi 
de dată 

Beara,
și Curkovici. 

într-adevăr, o 
a 
la

pregătire 
valoroși.

rii echipelor de seniori, 
imprimă tinerilor lor 
fotbaliști același sistem, 
aceeași idee de joc. Pen
tru ca, apoi, promovarea 
de la copii la juniori ș.a. 
m.d. să se facă cit mai 
firesc cu putință, din 
toate punctele de vedere.

Așa s-a ajuns la o ad- 
devărată școală de fot
bal, in adevăratul înțe
les al cuvintului, așa s-a 
ajuns ca echipele iugo
slave să se distingă, in 
zilele noastre, printr-un 
stil propriu de joc.

Despre toate acestea 
se vorbește mult — nu 
de azi — și în fotbalul 
nostru, dar se face pu
țin, cînd și cînd și fără 
o anume metodă. înce- 
pînd de la centrele de 
copii și juniori — pen
tru care, de aproximativ 
10 ani, F. R. “ 
cheltuiește enorm 
pînă Ia echipele 
cu concepții și stil 
descifrabile.

De la această „situa
ție mozaic", și ineren- 
tele dificultăți in tenta
tivele de înlocuire (ab
solut necesară) a unora 
dintre titulari ai echipe
lor reprezentative.

Drept care, în pre
zentul articol, ne-am fo
losit de exemplul recent 
furnizat de fotbalul iu
goslav, aflat atit de a- 
proape de noi.
Gheorghe NICOLAESCU

Fotbal 
— și 
mari, 

greu...



DE TENIS (TINERET)
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA

FĂCUT PRIMELE ANTRENAMENTE » SURPRIZA JUNIOAREI
DUMITRA MATEI

• SPORTIVII NOȘTRI AUDE ASTAZI, IN GRECIA, LA VOLOS

CAMPIONATELE SCHIORILOR
• Penuria de zăpada creează dificultăți organizatorilor

• A fost schimbat locul de disputare a probelor

strat de zăpadă care să 
desfășurarea curselor de 
condiții acceptabile-1,

In rindul schiorilor

permită 
schi în

de fond • Programul complet al întrecerilor

ECHIPELE ROMÂNIEI AU SOSIT LA ENSCHEDE [OLANDA]

MARE INTERES IN JURUL C. t. DE TIR CD AER COMPRIMAT

întîm- 
Clubu- 

edi-

VOLOS, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — După aproxi
mativ doua ore de zbor, echipa de 
schi a României a aterizat pe ae
roportul din Atena, fiind 
pinată de oficialități ale
Iui Alpin Elen, organizatorul 
ției a VII-a a Campionatelor Bal
canice. A doua zi, sportivii- ro
mâni și-au continuat călătoria cu 
un autocar spre nordul țării, în 
stațiunea Voios, așezată într-un 
decor de basm, între Golful Pa- 
gassitikos din Marea Egee și 
Munții Pilion. Cei 350 de kilo
metri care despart Atena de Vo
ios au fost străbătuți în mai mult 
de 6 ore, din cauza unei ploi in
termitente, care pe alocuri a fost 
torențială. Imediat după sosirea 
la Hotelul Xenia din stațiunea 
Portaria, la 1 540 m altitudine, an
trenorii echipei noastre și-au che
mat elevii la primele pregătiri.

Pirtiile, aflate la 14 km de locul 
de. cazare a tuturor celor 5 de
legații participante (România. Bul
garia, 
ci a), 
destul 
cauza 
mele

creind destule probleme 
zatorilor. Aceștia depun, 
eforturi susținute pentru ca 
trecerile 
desfășura în condiții cit mai bune. 
Delegatul F.I.S,, Walter Trilling 
(Franța), s-a arătat — însă — des
tul de îngrijorat de starea pîrtii- 
lor și a declarat: ,,Clubul Alpin
Elen a făcut 
ne de toată 
ticipanții să 
diții optime.

organi- 
totuși, 

în- 
balcanice să se poată

și face eforturi 
lauda pentru ea 
poată evolua în 
Dar, in afara

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR

dem- 
par- 
con- 

efor-

domnește 
un optimism robust, generat de 
pregătirile efectuate și de rezul
tatele anterioare. Dan Cristea, Vir
gil Brenei, Dorin Munteanu, Ioan 
Cavași, Nandor Szabo au 
șanse de a se clasa pe 
locuri în probele de slalom, 
Francisc Forico, Cornel 
Wilma Tudor și Iuliana 
în cursele de fond al 

. încheiem aici prima 
dență de la locul 
celei ,de 
natelor 
rind în 
vorabile 
ca și în .
vor înregistra rezultate pe măsura 
talentului și posibilităților lor.

Paul IOVAN

bune 
primele 

iar 
Mindruș, 
Pața — 

seniorilor, 
corespon- 

de . la locul întrecerilor 
a V.lî-a ediții a Campio- 
Balcanice de schi, spe- 
condiții meteorologice fa- 
desfășurării competiției, 
faptul că sportivii noștri

Sala de tenis a complexu
lui sportiv „23 August" găz
duiește începînd din această 
dimineață dubla întîlnire in
ternațională dintre reprezen
tativele de tineret ale Româ
niei și Cehoslovaciei. Oaspe
ți au deplasat un lot puter
nic de jucători șj jucătoare, 
care au sosit în Capitală în 
după amiaza de miercuri, 
iar ieri au și făcut cunoș
tință cu terenul de întrecere 
într-un prim antrenament de 
acomodare.

Pentru astăzi (începînd de 
la ora 9) sînt programate în- 
tîlnirlle feminine : Nunwei- 
Uer — Kozarova, Hadgiu 

. Marsikova și Romanov 
Brzakova. în continuare. 
dispută 
în care 
tîlnește
Traian Marcu pe Jiri Gra- 
nat. Alte două meciuri de 
simplu și unul de dublu 
completează programul pri
mei zile.

întîlnirile vor continua 
mîine.

ENSCHEDE, 21 (prin telefon de lo 
trimisul nostru).

Amatorii tragerilor la țintă din 
țările continentului nostru așteap
tă cu un vădii interes întrecerile 
pentru titlurile europene- la pro
bele de tir cu aer comprimat, 
competiție care avea loc.

și Ștefan Petrescu, 
de ședere la 
noștri au luat 

situată 
unde 

și campionatele, 
antrenat com ■ 
masculine

bai , Loader 
încă din prima zi 
Enschede, trăgătorii 
contact cit Sala sporturilor 
in incinta Școlii politehnice 
sînt programate 
Joi dimineața s-au 
penentii echipei

partidele masculine, 
Octavian Vîlcioiu în- 
pe Jaroșlav Cseh. iar

Iugoslavia, Turcia și 
sînt acoperite cu un 
de subțire de zăpadă 
ploii care a căzut în 

zile deasupra

Gre- 
strat 
(din 
ulti-

stațiunii),

LEONID JABOTINSKI OIN NOU

VINERI : Fond : 15 km se
niori, 10 kni juniori și 5 km 
junioare ; slalom uriaș, man
șa I — seniori, juniori și 
junioare.

SIMbAtA. Fond-ștafetă 
3x10 km seniori, 3x5 km 
juniori și 3x2 km junioa
re ; slalom uriaș, manșa a 
II-a.

Seara va avea loc 
ferința Balcanică

DUMINICĂ. Slalom 
cial-seniori, juniori și 
oare ; festivitatea de 
chidere.

Con-

spe- 
juni- 

în-

IN POSESIA RECORDULUI
Programul va putea 

feri modificări. în 
de starea zăpezii.

su- 
funcție ,

MONDIAL
MOSCOVA, 21 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs de haltere 
care a avut loc la Moscova, cunos 
cutul campion sovietic Leonid Ja- 
botinski a stabilit un nou record 
al lumii la categoria super-grea, 
stilul „smuls". El a ridicat o hal
teră de 185,500 kg. Vechiul record 
mondial stabilit în urmă cu cîte- 
va săptămîni era de 185 kg și 
aparținea finlandezului Lhdenanta. 
Jabotinski a obținut acest rezultat 
la cea de a treia încercare.

I

turilor depuse, a dorinței noas
tre — a tuturor — ca totul să fie 
perfect, trebuia ca și natura să 
ne sprijine mai substanțial, ceea 
ce nu prea face in aceste zile, 
cind mercurul . termometrelor 
urcă la cote îngrijorătoare. în pri
vința curselor, am hotărît ea în
trecerile de fond să se dispute în 
stațiunea Seli din Munții 
on. la 300 km de Voios, 
nouă transbordare pentru 
rii fondiști. Alpinii își vor 
ta întîietatea aici, la 1
unde sperăm că va cădea

Vermi- 
. Deci, o 

schio- 
dispu- 

Portaria, 
un

NÂSTASE ÎNVINS 0E BARTHES

sînt 
iar

..iar Ovici de S. Mayer
SALISBURY. — în turul trei al 

campionatelor americane de tenis 
„indoor" au fost înregistrate cîteva 
surprize. Tenismanul francez Piet
re Barthes l-a învins cu 6—3, 0—6, 
6—4 pe Ilie Năstase. iar Jan Flet
cher a cîștigat cu 6—3, 7—6 în 
fața lui Phil Dent. Alex Mayer 
(S.U.A.), unul dintre favoriții con
cursului. l-a întrecut cu 6—1. 3—6.
6— 1 pe Toma Ovici (România)" 
Alte rezultate înregistrate în turul 
trei al turneului : Delaney (S.U.A.)
— Molina (Columbia) 6—4,. 6—1; 
McMillan (R.S.A.) — Crookenden 
(S.U.A.) 7—5, 6—4 ; Kreiss (S.U.A.)
— Owens. (S.U.A.) 6—4, 5—7.
7— 5 ; Pilici (Iugoslavia) — Fas
sbender (R.F.G.) 7—5, 7—6.

Borowiak (S.U.A.) — Lloyd (Aus
tralia) 6—2, 6—3.

LONDRA. — Tînărul jucător en
glez 
7—6 
priză 
tida 
Taylor . (Anglia), 
nismanul suedez cu 7—6. 7—6. Alte 
rezultate : Borg (Suedia) 
quez (Argentina) 6—1. 7 
(Angliă) 
landă) 6—1. 6—1; Ashe (S.U.A.) — 
Solomon (S.U.A.) 6—1, 6—1 : Tan
ner (S.U.A.) — Haroon 'Rahim 
(Pakistan) 6—3, 6—3.

Warboys l-a învins cu 7—6, 
pe italianul Panatta. O sur- 
a fost înregistrată și în par- 
dintre Bengtson (Suedia) și 

cîștigată de te-

— Vaz- 
■6 ; Cox 

O. Parun (Noua Zee-

Revelația ultimelor cinci concursuri dinaintea C.E., Qumitra Matei, cam
pioana de junioare a țării la proba 

prezentativa noastră

duminică, la Enschede, în 
Cele niai noi probe din 

internațional, 
cu arma și pistolul 

se desfă-

de pușcă, a fost selecționată în re- 
masculină de seniori

Foto : D. NEAGU

*
NEW YORK. — La Uniondale 

(statul New York) a continuat tur
neul de tenis contînd pentru grupa 
a Iî-a a circuitului W.C.T, Iată 
principalele rezultate înregistrate : 
Smith, (S.U.A.) — Stewart (S.U.A.) 
6—7, 7—6, 6—1 ; Metreveli
(U.R.S.S.) — Masters (Australia)
0—6. 6—4, 6—2 ; Stockton (S.U.A.) 
— Motțram (Anglia 6—2, 6—2 ;

ECHIPA AUSTRALIEI
PENTRU „CUPA DAVIS11

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

MELBOURNE. — Federația australia
nă de tenis a alcătuit lotul jucătorilor 
care își vor începe pregătirile in vede
rea noii ediții a „Cupei Davis'. Echipa 
Australiei, deținătoarea trofeului, va 
avea în frunte și de data aceasta pe 
celebrii jucători Rod Laver și John 
Newcombe. în iot au ■ mai fost incluși: 
Mal Anderson Sid Ball, Rose Case, 
Phil Dent, Colin Dibley, Bob Giltinah, 
Geoff Masters. Ken Rosewall si Tony 
Roche. Căpitanul echipei este’ Neale 
Fraser.

bătă și 
Olanda, 
tir'ul competițional 
concursurile 
cu aer comprimat care 
șoâră în sală, au polarizat în nu
mai cîțiva ani atenția unui număr 
din ce în ce 
Și astfel, din 
europeană de 
prof, Gavrilă 
a început să organizeze cu regula
ritate campionatele continentale.

După Mezibori (Cehoslovacia), 
Belgrad' (Iugoslavia) și Linz (Aus
tria), iată acum este rînduț locali
tății olandeze i Enschede să fie gaz
da importantei competiții. Al zece
lea oraș al țării, Enschede (peste 
15.Q.OOO le locuitori) se află situat 
in; partea estică a Olandei, în apro
piere de granița cu R.F. Germania, 
într-o regiune dintre cele mai fru
moase.

Oficialitățile sportive din „Țara 
lalelelor" au făcut preparative in
tense pentru primirea oaspeților 
care au si început să sosească 
printre ai aflîndu-se. de miercuri 
seara, și loturile cu cei 11 sportivi 
români, însoțiți de antrenorii Mi-

mai mare da țintași. 
1971. Confederația 

tir — prezidată de 
Barani (România) —

pușcă. Die Codreanu, Ștefan Ca
ban, Ionel Trăscăveanu și mai tî- 
năra lor colegă, Dumitra Matei, 
soră cu Anișoara și campioană de 
junioare a României, Selecționarea 
unei junioare în formația mascu
lină de seniori constituie un fapt

cu totul inedit. Rezultatele ei bune 
obținute la concursurile din țară 
(386 p și 380 p) au impus-o și ast
fel, Dumitra Matei își face debutul 
în competiția europeană alături,de 
cei mai buni trăgători seniori con
tinentali.

Tot joi, însă după amiaza, .au 
apărut pe standuri, pentru acomo
dare și echipele de pistol: Anișoa
ra Matei, Ana Rutu, Silvia Ka- 
posztai, apoi Dan luga. Alexandru 
Gered, Liviu Stan și Marinică 
Trușcă. Silvia Kaposztai, din Arad 
și Liviu Stan, de Ia Steaua, 
campioni ai țării la juniori,
prima își face și ea botezul „focu
lui-1 într-un campionat continen
tal, Vineri este Drogramată o nouă 
rundă de antrenamente cind va fi 
efectuat și ultimul control al ar
melor și echipamentului.

Poligonul unde se vor disputa 
întrecerile cuprinde 50 de standuri, 
utilate cu aparatura tehnică cea 
mai modernă. Prin . urmare, ,se aș
teaptă ca această ediție (a TV-a) a 
campionatelor Europei să însemne 
o reușită pe plan organizatoric și 
sportiv. Este, incontestabil, o com
petiție, așa cum s-a' mai subliniat, 
de o extremă dificultate. Este vor
ba doar de 12 probe, echipe și in
dividual. seniori, senioare și- ju
niori, adică o întrecere de o mare 
densitate în numai două zile de 
concurs. Trăgătorii vor fi solicitați 
la maximum, ei fiind nevoiți 
facă 
file.
ușor 
diții 
mulți decari vor merita cu priso
sință toate elogiile.

ș să 
o adevărată risipă de enhr- 

mai ales, nervoasă. Deci este 
de înțeles că în asemenea cbn- 
cei care vor ținti cei te^t.

Constantin COMARNISCHI

RECORDURI MONDIALE
Seniori.

Arma — o Vasquez (Mexic) 392 p. 
echipe: U.R.S.S. 1527 p.
Pistol — G. Kosîh (U.R.S.S.) 392 p. 
echipe: " -----U.R.S.S. 1552 p.

RECORDURI

Senioare

M. Rlsterer (R.F.G.) 382 p. U.R.S.S. 
1135 p.
*Z. Simonian (U.R.S.S.) 332 p= U.R.S.S. 
1142 P.

EUROPENE
Juni».!

— E. Kowalewska (Polonia) 337 p. echipe: U.R.S.S. 1131 p
— S. Stolarciuk (U.R.S.S.) 389 p. echipe: U.R.S.S. 11« p.

Armă
Pistol . - , - ____ ______

La juniori nu se realizează recorduri mondiale. în probele de seniori, in- . 
dividual și echipe, după cum se vede, deținătorii recordurilor lumii sînt și 
recordmani continentali, cu excepția mexicanului O. Vasquez. La armă seni
ori, recordul Europei aparține sovieticului Ralnikov cu 388 p.

CAMPIONII EDIȚIEI PRECEDENTE
Seniori

.Armă — s. Ralnikov 
echipe — U.R.S.S.
Pistol — G. Kosîh 

echipe; U.R.S.S, •

CELE MAI BUNE

R.P. POLONA; MINIBASCHETUL ÎN ȘCOLI R. P. CHINEZA

Senioare
N. Zibalova

U.R.S.S.
Z. Simonian .

U.R.S.S.

Juniori
E. Kowalewska 

U.R.S.S.
S. Stolarciuk

U.R.S.S.

REZULTATE ALE SPORTIVILOR ROMANI 
LA PRIMELE TREI EDIȚII

ORAȘUL SPORTURILOR
DE IARNA

Baschetul „în miniatură" a devenit ■foarte răspîndit în Polonia. 
Datorită unei inițiative lăudabile, fiecare echipă din divizie patronează 
cite un centru de mini-baschet din școli, care pune la dispoziția micilor 
elevi echipamentul și instructorii necesari, organizează diferite competiții, 
în felul acesta, cluburile își creează schimbul de mîine.

In imagine : moment decisiv dintr-un meci de mini-baschet, des
fășurat la Varșovia.

R.D. GERMANA „ETAJUL SPORTIVILOR"
în splendidul hotel „Neptun", din 

apropierea orașului Rostock, de pc 
litoralul mării Baltice, la etajul I, 
domnește zilnic o activitate febrilă. 
Aici, se află un bazin cu valuri, unde 
turiștii veniți în timpul iernii la- o- 
dihnă, practică sau învață Înotul, sub 
conducerea și îndrumarea unor antre
nori și instructori calificați.

Bazinul se află la dispoziția ama
torilor de înot, de dimineață și pînă 
seara tirziu, între orele 7 și 22, per- 
mițind accesul zilnic a nu mai puțin 
de 250 de vizitatori. „Firește, spune 
Helga Schultz, directoarea acestei ba
ze sportive, porțile pentru învățarea 
sau practicarea înotului sînt 
tuturor vîrstelor. La anumite 
vedea copii mici, între 3—5

deschise 
ore poți 
ani, sau

octogenari, veniți la tratament, l’rin- 
tr-o ingenioasă instalație de pompare 
și încălzire a apei de mare, bazinul 
are întotdeauna apă curată".

Dar, la același etaj. In afara aces
tui bazin se află și alte instalații spor
tive, săli de gimnastică medicală, în
zestrate cu cea mai modernă apara
tură. Nu lipsesc băile „sauna" și so- 
lariile, săli de tenis de masă, de ma
saje. șah și-biliard. Nu e de mirare 
așadar că, etajul I al hotelului este 
numit, pe drept cuvînt. „etajul spor
tivilor".

Și pe bună dreptate, * ceicare i vin 
iarna la hotelul „Neptun", pe . litora
lul mării Baltice,; se simt tot atit de 
bine ea și în lunile însorite’ale verii.

Capitală a provinciei Heilungkiang, 
din nordul îndepărtat al Chinei, Har- 
binul cunoaște cinci luni de iarnă pe 
an. Temperatura scade adesea la 30 
de grade sub zero !

Zăpada căzută din belșug, însu
flețește activitățile sportive în orașul 
cu ierni prelungite. Cu patine și sănii 
confecționate în gospodărie, copiii ve
seli transformă fiecare curte in pa
tinoar și fiecare drum intr-o pîrtie 
de săniuș. Cele 100 de patinoare ale 
orașului atrag entuziaștii și sportivii 
cu experiență, cu sutele de mii. Sun- 
huakianul înghețat, unul din cele mai 
mari riuri ale Chinei, furnizează tu
turor cel mai mare patinoar natural.

Cu un patinoar de 8 800 metri pâ- 
trați, cu un teren de hochei pe ghea
ță, stadionul Nankang, inundat de 
lumină, este unul din centrele spor
turilor de iarnă .ale orașului. Dumi
nicile și în timpul sărbătorilor sta
dionul atrage mulțimi imense de ju
cători și spectatori.

Prima ediție - națională a concursu
rilor sporturilor de iarnă, incluzind 
competiții de patinaj- viteză., și hochei 
pe gheață a avut loc recent la Har
bin. Au fost stabilite primele recor
duri naționale de patinaj viteză al. 
Chinei, care pe parcurs au fost îm
bunătățite în nenumărate rînduri.

Muncitorii industriali din Harbin 
sînt mari iubitori ai sportului. în fie
care zi, aproximativ 1000 de muncitori 
din uzina de material rulant practică 
patinajul. Echipa de hochei pe gheată 
a uzinei, cea mai veche echipă de 
muncitori din țară, fundată în 
se întrece frecvent cu echipele 
bricii de echipament electrie și 
nei de mașini nr. 1, două din 
30 de echipe ale orașului.

Aproape toate școlile primare și 
medii din Harbin au cursuri special, 
pentru sporturile . pe gheață și echip, 
proprii pentru competițiile interșcola- 
re. La campionatele din 1973, Wang 
Siu-yu, elevă în vîrstă de 17 ani de 
la o școală medie din Harbin, s-» 
clasat prima în cursele de 500 și 1500 m și .....
locuri la capătul celor patru probe.

Fabrica de materiale sportive Lun- 
kiang, una din cele mai mari pro
ducătoare de patine dim China, pro
duce anual 100 000 de perechi și este 
situată în Tițihar, un alt centru re
numit al sporturilor de iarnă, de lin» 
gă Harțin.

1956, 
Fa- 

Uzi- 
cel«

a cîștlgat unul din primele

TURNEELE FINALE LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

mentabilă, în fața voleibaliștilor de 
la Explorări B. Mare. Echipa mara
mureșeană a început jocul cu multă 
ambiție, a combinat în permanență 
la fileu și a produs panică în terenul 
advers. Menținind un ritm susținut, 
elevii lui Al. Manț au reușit, chiar 
de la început, să obțină punct după 
punct, astfel incit tabela de mar
caj a indicat în setul întii : 14—0 1 
Setul a luat sfîrșit, în aplauzele nu
meroasei galerii băimărene, cu 15—3, 
anunțînd deja posibila surpriză. In 
tabăra stelistă se fac in permanentă 
schimbări, dar jucătorii introduși în 
teren nu redresează situația. Și în 
setul al doilea, inițiativa aparține 
băimărenilor, care își organizează 
impecabil apărarea și atacă eficient. 
După un început favorabil formației 
bucureștene, Explorări revine puter- . . . . —-s și

la

îngăduie Stelei să recupereze han
dicapul și să fie pe punctul de a 
reduce din scor. Aceasta nu s-a în- 
tîmplat, deoarece băimărenii 
tează puternic și își 
in prelungiri. Așadar,

ripos-
adjudecă .setul
3—0 (3, 11. 11)

BRAILA.

nic,. in setul al treilea, egalează 
preia conducerea (12—6), insă 
acest scor se relaxează prematur si

AZI, LA
BRAILA, 21 (prin 

corespondentul nostru). în sala spor
turilor din ’ .
rat jocurile din penultima zi a tur
neului final

. în primul meci s-au întîlnit for
mațiile Rapid și I.E.F.S. Sextetul giu- 
leștean a obținut cu greu victoria 
la scorul de 3—1 (—14, 11, 5, 14), a- 
ceasta fiind facilitată și de inspira
ta introducere în teren a lui Mihalca 
(in locul lui Drăgan), care a 
o comportare foarte bună. Au 
dus foarte bine Em. Ududec 
Măgurele) și ‘M. Herța (Cluj).

în a doua partidă a programului 
. au evoluat formațiile . Universitatea

telefon, de la

localitate s-au desfășu-

pentru locurile 7—12.

avut 
con- 
(Tr.

pentru , Explorări. în formația învin
gătoare au evoluat,: Ghic (Andreica), 
Paraschivescu, Dobre, M. Enescu, Ar
buzov, Băgăian (Bodola). Au arbitrat 
foarte bine C. Păduraru (Timișoara) 
și S. Popescu (Constanta).

ULTIMELE PARTIDE
Craiova și Politehnica Timișoara.
Studenții craioveni avînd o compor
tare superioară în toate comparti
mentele au reușit să se impună în 
fața colegilor lor din Timișoara cu 
3—0........................ ’ " -
bine

în 
au urmărit partida : Progresul Bucu
rești — Tractorul Brasov : 2—3 (—12. 
—13, 6, 3, —9).

Azi în ultima zi a competiției, de 
la ora 16. sînt programate următoa
rele meciuri : Tractorul —. I.E.F.S.. 
Universitatea Craiova — Progresul. 
Rapid — Politehnica Iași.

Nîcolae COSTIN

(14, 6, 11). 
V. V răjescu 
îneneierea

Au condus foarte 
și Gh. Ionescu. 

etapei, spectatorii

ARIPILE SOVIETELOR-VIRTUALA CAMPIOANA LA HOCHEI A U.R.S.S.
Campionatul unional de hochei 

pe gheață se apropie de sfîrșit. Din 
cele 144 de meciuri programate au 
mai. rămas de disputat numai 16. 
După cum s-a mai anunțat, echipa puncte. îi

in prezent 31 de partide. dintre 
carpi au ciștigat 23, au pierdut 5 
și au terminat la egalitate 3 mp 
ciuri. totalizing în. .prezent 49 de 

*i urmează in clasament 
formațiile Ț.S.K.A. Moscova — 40 
puncte. Dinamo Moscova — 36 p 
și .Spartak Moscova — 31 p.

(Cehoslovacia) 1971.
Matei — medalie de argint la pistol

Mezibori
Anișoara _____ _______ ___ ________  ,____
Echipa feminină — medalie de bronz la pușcă 
Echipa masculina — medalie de bronz la pistol 
Belgrad (Iugoslavia) 1972
Dan luga — medalie de aur la pistol
Echipa masculină — medalie de. bronz la pistol 
Anișoara Matei — medalie de bronz la pistol 
Echipa feminină — medalie de bronz la pistol 
r.inz (Austria) 1973
Anișoara Matei — locul IV ta pistol
Echipa masculină — locul V la pușcă.

Aripile Sovietelor Moscova este 
virtuală campioană. Hocheiștii de 
la Aripile Sovietelor au jucat pînă

LEEDS UNITED NEÎNVINSA IN CAMPIONAT
ELIMINATA DIN CUPA I

Nimeni nu contestă valoarea ridi
cată a echipelor engleze angrenate 
în cele patru divizii ale Ligii. Atîta 
timp cit în Cupa Angliei, o formație 
dintr-o .ligă inferioară . (a_.IH-a sau 
chiar a IV-a) poate face k.o. una din 
primul eșalon insular, înseamnă că 
avem de a face cu o masă mare de 
fotbaliști cu un calificativ tehnic ri
dicat. Pe bună dreptate, mai în glu
mă, mai în serios, un ziariât francez 
afirma că englezii pot alinia cel pu
țin 10 reprezentative de valori apro
piate... Firește. în condițiile unui fot
bal avansat, ale unui evident echili
bru de forțe și de valoare, înfrîn- 
gerea unei echipe în campionat de
vine o chestiune normală, la ordinea 
zilei. Cel. puțin așa reiese din statis
tica tuturor campionatelor desfășurate 
cu o regularitate de ceasornic din 
1883 încoace ! în .cei 85 de ani de 
campionat britanic, doar două forma
ții, Preșton North-End și Sheffield 
United au reușit să se mențină neîn
vinse înt.r-un număr mai mare de 
partide.. In prima ediție a campiona
tului englez (1888—89) Preston North- 
End a terminat pe primul loc, neîn
vinsă în 22 de meciuri (atunci prima 
ligă — singura — era alcătuită din 
12 echipe). Zece ani mai tirziu. 
Shefield United egalează performan-

ța. răminind neînvinsă in 22 de etape 
consecutiv, de data aceasta numărul 
echipelor fiind de 18.

Dar iată că. în acest an, faimoasa 
echipă din Leeds a pulverizat pur și 
simplu acest record. Ea nu cunoaște 
de 2.7 de etape. înfringerea ! Este 
fără îndoiala o performantă de mari 
proporții. care nu va fi întrecută 
mulți ani de aici înainte. Și, păcat, 
că acest palmares remarcabil a tre
buit să fie umbrit de eliminarea lui 
Leeds in optimile de finală ale Cupei 
Angliei, de către o formație dintr-o 
ligă, inferioară ! în campionat însă, 
cursa invincibilității continuă...

Dacă o vreme Leeds United a fost 
considerată pe Bună dreptate cea mai 
ghinionistă formație din istoria fotba
lului englez, acum ea se afirmă prin- 
tr-un record excepțional. Este sufi
cient să amintim că în ultimii 7 ani. 
Leeds a ocupat de 5 ori locul II în 
campionat, reușind doar o singură 
dată să ajungă în posesia titlului..

Acum, formația lui Don Revie este 
în cursă pentru obținerea unui alt 
record : acela al punctelor acumu
late. în ediția 1968—69. cind a cîști- 
gat campionatul, a acumulat 67 de 
puncte în 42 de meciuri. Acum, dună 
29 de etape totalizează 48 do puncteX.'

C.M. ÎN ACTUALITATE

• După Brazilia șl R.F.G.., alte echipe 
și-au ales locurile de cazare pentru, pri
ma parte a turneului final. Australia : 
centrul sportiv Ochsenzoll — Hamburg, 
Bulgaria: școala sportivă Kaiserau șJ 
căminul federal Barsinghausen; Argen
tina: hotelul Holiday inn Sindelfingen ; 
Italia: Schlosshotel Monrepos Ludwig
sburg • polonia: hotelul Sonne — Post 
Murhardt; Scoția; hotelul Erblsmulile 
Weilnau; Suedia: hotelul Holiday Inn 
Monchengladbach; Haiti: școala sportivă 
Griinwald; Uruguay: școala sportivă 
Diiisburg — Wedau și școala sportivă 
Barsinghausen.
• Comitetul executiv al F.I.F.A. a ho- 

t&rft să fornieze o comisie tehnică de 
studii la C.M.. După rezultatele bune 
obținute de o asemenea comisie la C.M. 
din Mexic, în 1970, actualul grup, lu
crează sub conducerea președintelui co
misiei tehnice permanente a F.I.F.A.. 
Harry H. Cavan (Irlanda de Nord). Di
rectorul acestui centru de studii este 
fostul antrenor al selecționatei engleze 
de fotbal Walter Winterbottom, iar se
cretar — șeful de presă al F.I.F.A., Rene

CQurte (Luxemburg). . Ca membri au 
fost aleși ștefan Covaci. Detmar Cramev 
și Peter Bonetti.
• ‘Recent s-a întrunit comisia de

presă a F.I.F.A., lă care au luat parte: 
vicepreședintele dr. Giuseppe Bardigotta 
(Roma). Antoine Herbauts (Bruxelles), 
vicepreședinte al A.LP.S.. șeful de.presă 
a! F.I.F.A. Rene Courțe și conducătorul 
centrului de presă . dțn Frankfurt pe 
Main' al comitetului de organizare a 
C.M.. dr. Wilfried Gerhardt. Au fost 
înregistrate 2100 de cereri de acreditare 
pentru ziariști și 750 pentru fotorepor
teri. ' ' .
• Reprezentativa Poloniei își începe 

seria meciuriloi- de pregătire în vederea 
C.M.. Fotbaliștii polonezi vor susține 
următoarele partide: cu Fiorentina (24 
februarie), eu Algeria sau Zair (26 fe
bruarie), eu iugoslavia, în Alger (28 fe
bruarie), cu Fortuna Diisseldorf la Var
șovia <17 martie), cu Belgia la Liege 
sau Bruxelles (17 aprilie) și cu Uruguay 
(26 sau 29 mai).
• Alfredo di ștefano este solicitat să 

ocupe postul de consultant tehnic a! 
echipei Argentinei. Actualul antrenor 
al formației Valencia din campionatul

post 
în

spaniol va primi probabil acest 
după ce Spania nu s-a calificat 
turneul final al C.M.

Fază din meciul in care Leeds a fost eliminată de Bristol City (0—1): por
tarul Cashley și Sweeney (ambii de la Bristol) în luptă cu Allan Clarke 

(nr. 8).

și deci îi mai trebuie doar 20 de 
puncte în următoarele 13 etape. Fi
rește. e greu, dar nu imposibil.

Toată lumea se întreabă care este 
cheia succeselor obținute de băieții 
ambițiosului și exigentului antrenor 
Don Revie. Iată o explicație, pe cit 
de sumară, pe atit de convingătoare : 
în lotul echipei se află 30 de jucă
tori, majoritatea de certă clasă inter
națională (este suficient să amintim 
de portarul Sparke, fundașii Reaney, 
Maddeley, Cooper, de mijlocașii

Telefoto : A. P. — Agerpres
Bremner, Gray, Hunter și de atacan- 
ții Allan Clarke, Lorimer și Bates), 
pe care Don Revie se pricepe să-i 
utilizeze in funcție de forma și dis
poziția de moment. Adăugind la a- 
ceste merite ambiția și dăruirea tota
lă cu care băieții de la. Leeds 'se. an
gajează in fiecare meci, se va im 
țeiege și mai bine că recordul deo
sebit deținut de lidera campionatului 
englez nu are propriu-zis secrete.

Ion OCHSENFELD

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

HOCHEIȘTII ELVEJIENI ÎNVINGĂTORI LA MIERCUREA CIUC
MIERCUREA CIUC, 21 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). Peste 
3 000 de spectatori au urmărit, pe pa
tinoarul artificial acoperit din looalltate, 
intilnirea de hochei, dintre Selecționata 
B a României și Echipa olimpică a El
veției. Gazdele au dominat mai mult, 
dar au ratat numeroase ocazii, în timp 
ce oaspeții, foarte combativi, au înscris 
trei goluri pe contraatac. Lipsa de o- 
mogenitate s-a vădit la formația noas-

tră. Meciul a fost frumos, viu discutat, 
încheindu-se cu victoria olimpicilor 
vețienl la scorul de 4—3 (1—0, 
1—2). Au marcat : Holzer.
Wittwer și Iineseh, pentru 
Bucur. Herghelegiu și Csasar, 
formația română. Au arbitrat Gh. Tas- 
uadi ‘ •
tâzi

el- 
2—1, 

Zalihd, 
Elveția, 
pentru

și A. Balint (Miercurea Ciu'c). Ăs- 
are loc , partida revanșă.

V-. PAȘCANU

U.R.S.S. — R.F.G. 5—2 LA TENIS DE MASÂ

TURNEUL DE
în turneul de la Viareggio. re

zervat echipelor de tineret și de 
juniori, în sferturile de finală, 
Sampdoria a învins cu 1—0 pe 
Glasgow Rangers, iar Lazio a dis-

LA VIAREGGIO

In Liga europeană la tenis de 
in localitatea vest-germană Konz 
disputat meciul dintre echipele 
Germania și U.R.S.S. Jucătorii 
vietici au terminat învingători cu 
rul de 5—2. Iată cîteva rezultate

masă, 
s-a 

R. F. 
so- 

sco- 
: Go-

mozkov (U.R.S.S.) — Lleck (R.F.G.) 2- 
Sarhoian (U.R.S.S.) — Lelss
2—1; Rudnova (U.R.S.S.y 
Muller (R.F.G.) 2—0 ;
— Sarhoian (U.R.S.S.) 
(R.F.G.) — Gomozkov

4; 
(R.F.G.) 
Hirscb

Lleck (R.F.G.)
2—1 : ueiss

(U.R.S.S.) 3—1.

pus cu 4—3 de formația iugoslavă 
Vbjvodina. în celelalte două me
ciuri ale sferturilor de finală se 
vor întîlni Roma — Florentina și 
Napole — Amsterdam.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCHI DE LA
Campionatele mondiale de schi pentru 

probe nordice au programat la Falun 
Întrecerile ștafetei de 4x10 km bărbați. 
Victoria a revenit echipei R. D. Ger-

FALUN
mane, în 21> 03:13, urinată de U.R.S.S.. 
in 2h 03:25. Norvegia, in 2h03:46. și Fin
landa, in 2h 06:02.

Campionatele continuă.
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