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• Toate competițiile, dedicate 
evenimentului de la 9 martie
• întreceri dotate cu „Cupa
alegătorului41 și „Cupa deputatului44
• intensă activitate educativă
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Ș< propagandistică

în perioada campaniei pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și în Consiliile 
populare, C.J.E.F.S. Caraș-Severin 
și-a propus să desfășoare o largă 
muncă politică și cultural-educa- 
tivă.

înțelegînd bine responsabilita
tea sa în cadrul campaniei elec
torale — în primul rînd ca ele
ment component al organizației - 
locale a Frontului Unității.Socia-' 
liste — consiliul județean pentru 
educație fizică și sport a hotărît 
ca, în această perioadă, întreaga 
muncă de propagandă în cluburi 
șî asociații sportive, în consiliile 
orășenești și în alte unități sporti
ve să fie axată pe cunoașterea 
cît mai temeinică de către spor
tivi, tehnicieni și activiști a do
cumentelor programatice de partid, 
ca și pe traducerea lor în viață 
în strînsă legătură cu sarcinile ce 
stau în fața fiecărei organizații 
sportive, militînd pentru realiza
rea exemplară a angajamentelor 
pe anul 1975, ultimul an al cin
cinalului în curs.

Concomitent, C.J.E.F.S. Caraș- 
Severin a înțeles necesitatea spo
ririi preocupărilor pentru defini
rea responsabilității antrenorilor, 
cadrelor tehnice în educarea spor
tivilor în spiritul eticii și echității (Continuare în pag. 2-3)

Stockl, infiltrat pe semicerc, 
înscrie un gol spectaculos.

Foto ; S. BAKCSY

socialiste. în acest sens, în toate 
planurile de antrenament se va 
acorda o pondere crescută facto
rului educațional, urmărindu-se în 
principal sporirea atitudinii con
știente față de pregătire și con
curs, ca și de comportarea moral- 
cetățenească a sportivilor, antre
norilor și celorlalte cadre ale 
mișcării sportive. De asemenea, 
se va intensifica legătura cluburi
lor și asociațiilor sportive cu fa
miliile sportivilor, cu locurile de 
muncă și școlile unde aceștia își 
desfășoară fie activitatea profesio
nală, fie studiile. Teme politico- 
ideologice vor fi expuse în ca
drul cursurilor de perfecționare 
și al lectoratelor organizate de 
cabinetul metodico-științific.

în planul de măsuri întocmit cu 
acest prilej de către C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin ni s-a părut cu to
tul remarcabilă includerea unei 
prevederi potrivit căreia la pla
nurile de pregătire a sportivilor 
se va anexa și planul detaliat al 
cheltuielilor ocazionate pentru fie
care caz în parte, iar aceste si
tuații vor fi aduse la cunoștința 
sportivului, pentru ca el să poată 
aprecia ce eforturi se fac pentru 
buna sa pregătire în vederea con-

Așa cum era de așteptat, pri
ma confruntare din sferturile de 
finală ale C.C.E. la handbal mas
culin dintre echipele STEAUA și 
SKODA Plsen a purtat amprenta 
meciurilor decisive : încărcătură 
nervoasă, apărare strînsă, ratări 
din situații extrem de clare (chiar

două „7 
jucătorii 
faptului 
„piesele" de greutate : Tudosie și 
portarul Orban) au reușit, totuși, 
să-și impună superioritatea, cîști— 
gînd la o diferență apreciabilă, 
care-i pune, oarecum, la adăpost 
pentru meciul retur din 6 febru
arie : 20—7 (8—4).

Comițînd la început eroarea de 
a se lăsa angrenată în jocul lent, 
obstructionist, cu dese întreru
peri, practicat de oaspeți, veniți 
la București cu intenția vădită de 
a pierde la o diferență minimă 

fost 
joc 

nu a

m“...). în aceste condiții, 
de la Steaua (in ciuda 
că le lipseau două din

Steaua

însă.

valoarea liand- 
fiind tot mai

(în primele 10 minute au 
sancționați de 2 ori pentru 
pasiv !), formația 
avut claritate și inventivitate în 
atac, în repriza secundă, 
spre satisfacția celor peste 4 000 
de spectatori prezenți aseară 
Ia Palatul Sporturilor și Culturii, 
cei 5 jucători de bază în acest 
meci (Voina, Kicsid, Stockl, Bir- 
talan și Drăgăniță), excelenți di
rijați de Gațu și beneficiind de 
aportul unui portar inspirat (Din- 
că), au început să se detașeze 
printr-un handbal rapid, specta
culos, prompt în apărare și variat 
în atac. Și astfel, minut cu minut, 
diferența creștea, 
baliștilor români 
evidentă.

Arbitrii Csaba 
ter Szendrey din 
condus corect, autoritar, un meci 
dificil. Formații :

STEAUA : Dincă (Munteanul —• 
Gațu, Drăgăniță (3), Voina (3), 
Kicsid (6), Stockl (3), Birtalan (5), 
Capră, Marinescu, Coasă ;

SKODA : Sedivec (Galivoda) — 
Kugler, J. Sule (1), Jarry (1), 
Ebrle, Lhotsky, Haber (4), Kre- 
pindl, Cejka, R. Sule (1).

Călin ANTONESCU

Somhcgy și Pe
lt. P. Ungară au
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1974 □ fost unul campionatelor mondiale de tir, la care trăgătorii 
români au cucerit patru medalii : una de aur (Dan luga la pistol calibru 
mare), două de argint (Anișoara Matei și Corneliu Ion la pistol cu aer 
comprimat) și una de bronz (echipa de pistol viteză). Fără discuție, un 
frumos succes. La probele olimpice insă reprezentanții noștri nu au obți
nut nici o medalie și nici un punct !

1975 este anul unor importante competiții internaționale, printre care 
și campionatele Europei. Dar, 1975 este și ultimul an preolimpic, deci 
perioada cea mai însemnată, cind se pregătesc viitoarele performanțe, 
cele de la J.O. '76. In acest context ne-am propus să ascultăm azi păre
rile și opiniile unora dintre cei mai autorizați factori.

„PATRU MEDALII IA MONTREAL*4
Primul interlocutor a fost se

cretarul general al F. R. Tir, GA
VRILA BARANI, care deține in 
același timp și funcțiile de pre
ședinte al Confederației europene 
de tir și vicepreședinte al U.I.T.

— însușindu-vă aprecierea fă
cută că evoluția țintașilor noștri 
la ultima ediție a campionatelor 
mondiale din toamna anului tre
cut a fost bună la probele neolim
pice și slabă la cele olimpice, ce 
măsuri concrete a luat federația 
de specialitate pentru ca pregă
tirile care se vor efectua să 
atingă astfel de parametri incit 
aspirațiile tirului românesc de a 
se afla pe podiumul premiaților 
la Montreal să aibă cît mai mult 
temei ?

—■ în fixarea direcțiilor și al
cătuirea planului de pregătire 
pentru intervalul 1975—1976, am 
pornit de la concluziile analizei 
făcută cu exigență în cadrul Bi
roului executiv al C.N.E.F.S. In. 
acest scop s-a stabilit : a) antre
namentele din 1975 vor fi adap
tate la modelul pregătirii din 
anul olimpic, avînd ca obiectiv 
principal atingerea vîrfului for

mei sportive pentru perioada des
fășurării J.O., b) 1975 va fi con
siderat ca un an de verificare a 
potențialului lotului, accentul pu- 
nîndu-se pe performanțele indivi
duale, c) verificarea, schimbarea 
și definitivarea armelor, a canti
tății și calității muniției selecțio
nate pentru fiecare candidat 
olimpic să aibă loc pînă la in
trarea în etapa competițională, 
pentru ca pregătirea să se desfă

MANIFESTĂRI SPORTIVE 
DEDICATE ANIVERSĂRII 
UNIRII PRINCIPATELOR

PROGRAMUL COMPETITIONAL 
AL SEZONULUI

DE PRIMĂVARĂ LA FOTBAL

A SFERTURILOR DE FINALĂI TRAGEREA LA SORȚI

IN CUPELE EUROPENE LA EOTBAL

șoare în cele mai bune condițiuni, 
d) asigurarea unui echilibru per
manent între solicitarea nervoasă 
și refacere printr-o mai eficientă 
colaborare a tehnicienilor cu co
lectivul de medici, psihologi șl 
metodiști.

— Presupunînd că planul de 
pregătire este judicios întocmit, 
că priceperea antrenorilor și par
ticiparea sportivilor în cadrul in
struirii vor fi integrale, ce cre
deți, ținînd seama de experiența 
trecută, că ar mai fi necesar pen
tru ca succesele la J.O. să devină 
un fapt împlinit ?

— într-adevăr, pregătirea care 
a început încă din noiembrie 1974 
și care are la bază un plan stu
diat în amănunțime, trebuie să se 
bucure de aderarea totală a ce
lor vizați și în primul rînd a 
sportivilor și antrenorilor. Și încă 
ceva la fel de important. Este ne
cesar să se manifeste maximum 
de exigență pe tot parcursul pro-

IConlinuare In pag. 2-3)
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CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE BIATLON

CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
începînd de vineri, pe cunoscu

tele trasee din Poiana Mică a 
Brașovului, cei mai buni biatlo- 
niști ai țării își vor disputa titlu
rile naționale în probele indivi
duale și de ștafetă. Rezultatele 
înregistrate pînă acum arată că 
lupta pentru întîietate se va da 
între Gheorghe Gârniță (Dinamo 
Brașov) și Gheorghe Voicu (A.S.A. 
Brașov). Dar nu trebuie omiși 
din calcule nici ceilalți sportivi 
din lotul republican, Victor Fon
tana, Nicolae Vestea și Nicolae 
Cristoloveanu (toți de la A.S.A.), 
care emit pretenții justificate în 
proba individuală de 20 km.

Concomitent cu întrecerile pen
tru titlurile de campion național 
se dispută și concursul internațio
nal de biatlon dotat cu „Cupa Po
iana". De cîteva zile, pe pîrtiile 
din frumoasa stațiune se antre
nează și echipele de biatlon (se
niori și tineret) ale U.R.S.S., Po
loniei, R.D. Germane și Ungariei, 
care consideră competiția de la 
sfîrșitul acestei săptămîni ca un 
test de o deosebită importanță în 
vederea Campionatelor mondiale 
ce vor avea loc, nu peste mult 
timp, în Italia. IATA PROGRA
MUL : vineri, ora 9 : 15 km tine
ret ; ora 10 : 20 km seniori ; sîm- 
bătă, ora 10 : ștafeta 3 x 7,5 km 
tineret ; duminică, ora 10 : ștafe
ta 4 x 7,5 km seniori.

De sîmbătă, pîrtiile Postăvaru
lui vor găzdui un nou concurs 
internațional, rezervat schiorilor 
alpini. Iubitorii acestui gen de 
întreceri au posibilitatea de a 
urmări la lucru pe cei mai buni 
specialiști ai genului din țara

Gh. Voicu (A.S.A. Brașov) unul 
din pretendenta la titlul de cam-, 

pion national de biatlon 

noastră, la care se adaugă și 10 
schiori și schioare de la Gwardia 
JJakopane (Polonia). Competiția, 
dotată cu „Cupa A.S.A. Brașov", 
cuprinde o probă de coborîre — 
sîmbătă de la ora 12, pe pîrtia 
Lupului și una de slalom special, 
în două lAanșe, duminică de la 
ora 10, pe pîrtia de sub telefe
ricul din Poiana Brașov.



CIRCUITUL DE TENIS AL ROMÂNIEIu

Astăzi, 24 IANUARIE, se împlinesc 116 ani de la marele 
eveniment de însemnătate istorică pentru poporul nostru : UNI
REA PRINCIPATELOR ROMANE. La manifestările organizate pre
tutindeni în țară pentru sărbătorirea acestui eveniment s-au adă
ugat și cele sportive. Din toate județele ne-au sosit vești pri
vind organizarea unor competiții dedicate Zilei Unirii, dotate 

cu cupe și diplome. Iată, în continuare, amănunte despre cîteva 
dintre ele :

® La Reșița s-a organizat 
de către C.J.E.F.S. Caraș-Se- 
verin „Crosul Unirii", aflat la 
cea de-a VlI-a ediție. Au par
ticipat 500 de elevi ai șco
lilor generale și profesionale 
din localitate, cîștigători fiind 
Emil Paraschivescu, Nicolae 
Mănoiu, Mariana Daragiu și 
Maria Puiu o Un număr de 
150 tineri din comuna Berceni 
(județul Prahova) s-au între
cut la șah și tenis de masă, 
pentru a cuceri „Cupa 24 Ia
nuarie"', oferită de către aso
ciația sportivă locală Avîntul 
® O frumoasă manifestare 
sportivă în orașul moldovean 
Buhuși. Echipele feminine de 
handbal ale școlilor generale 
participă la un turneu dotat 
cu „Cupa 24 Ianuarie", ce va 
fi decernată astăzi O C.J.E.F.S. 
Prahova, profitînd de condi
ții favorabile, mai precis de 
existența zăpezii, a organizat 
la Poiana Stînii „Cupa U- 

întrecut
la Poiana Stînii 
nirii" la schi. S-au

cu acest prilej peste 100 de 
schiori ai asociațiilor Voința 
Sinaia, Carpați Bușteni, Uni
rea Azuga. învingători : C. 
Clinei (Carpați) la schi-bob, 
I. Taus (Carpați) — schi 
pin D. Popa (Unirea) — 
fond. • în municipiu] 
Gheorghiu-Dej, „Cupa 24 
nuarie' 
discipline : 
masă, șah și handbal. Remar
cabil succesul de participare 
la turneele respective, care se 
vor încheia festiv astăzi ® La 
Bacău, „Cupa Unirii" se dis
pută la handbal, băieți și fete, 
cu participarea unor formații 
divizionare A. Cîștigătorii vor 
fi cunoscuți astă-seară • La 
Ploiești, „Cupa Unirii", cu 
participarea a 11 echipe de 
șah formate din cîte 3 băieți 
și o fată. Cîștigătoare a fost 
echipa Petrolul I, iar pe locu
rile II și III Constructorul și
Petrolul II.

al- 
schi 
Gli.
la

se desfășoară la patru 
lupte, tenis de

participare

IAȘI, 23 (prin telefon). Al trei
lea turneu al „Circuitului de te
nis al României" a continuat joi 
în Sala sporturilor din localitate, 
oferind alte 
bună factură 
Iară. înainte, 
la rezultatele 
vin cîteva rînduri despre cele
lalte două întîlniri de simplu con
sumate miercuri și asupra cărora 
n-am putut insista.

I. Sântei l-a întîlnit pe M. Tă
băraș într-un meci de-a dreptul 
palpitant, care a impresionat în 
special prin modul deosebit de 
serios al abordării fiecărei mingi. 
Sântei a greșit multe servicii, do
rind să fie decisiv, dar relaxarea 
lui Tăbăraș în ultimul set 
permis să obțină victoria : 
6—2, 6—1.
Mureșan — Kerekeș, încheiat 
scorul de 6—3, 6—2.

Revenind la partidele de joi, 
cînd programul a prevăzut întîl- 
nirile de dublu, să trecem în re
vistă rezultatele înregistrate : cu
plul Th. Emmrich (R. D. Germa
nă), V. Sotiriu a primit replica 
puțin experimentatului dublu ie
șean C. Iluțan, V. Spiță. Cu toate 
eforturile tenismanilor localnici, 
partida s-a încheiat cu o victorie 
fără drept de apel a primei pe
rechi : 6—0, 6—0 !

A doua întîlnire avea să fie și 
cea mai disputată, valoarea cuplu
rilor lăsînd să se întrevadă un ioc 
echilibrat. Dumitru Ilărădău, a- 
vîndu-1 ca partener pe Toma 
Ovici (încă nerestabilit pe deplin).

cîteva partide de 
tehnică și spectacu- 
însă, de a ne referi 
înregistrate, se cu

i-a 
4—G, 

Plăcut a fost și jocul 
cu

(Urmare din pag. 1)

19751976, ani de prioritateolhii
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„OBIECTIVELE POT FI ATINSE
ccsului instructiv-educativ, de la 
secții și pină Ia biroul federal. 
Aceasta impune o mobilizare a 
tuturor forțelor în slujba țelului 
pe care ni l-am propus, un con
trol permanent și competent asu
pra modului cum se realizează 
complexul program de pregătire 
și educație. Activitatea se va des
fășura neîntrerupt pînă la J.O., 
fie în aer liber, fie în sală. Dis- 
punînd de toate 
pregătire, printre care includ și 
cerința stringentă a modernizării 
poligonului Tunari, am convinge
rea că acest imens efort comun 
care 
dele

condițiile de

se va depune va aduce roa- 
așteptate

Ce performanțe întrezăriți în 
și la Montreal ?
Mă gîndesc numai la probe

le olimpice. Deci, trei medalii la 
campionatele europene de pușcă 
(programate la București, între 
8—11 iunie) și pistoale (Spania, 
24—30 septembrie) și alte poziții 
fruntașe (locurile 4—6). Iar la 
J.O. ’76 : patru medalii. Ce fel de 
medalii, pe măsură ce se va 
apropia data olimpiadei canadie
ne, vom putea aduce și precizările 
asupra aspirațiilor noastre.

1975

PERFORMANȚA DE LA MUNCHEN**
DAN IUGA, campion mondial 

la pistol calibru mare ți medaliat 
cu argint la J.O. ’72 (pistol liber) :

„Pentru mine, factorul esențial 
el pregătirii îl 
iul psihologic, 
volum (1000 de 
tele în 1975 se 
de concentrare.
rea tehnicii mi-ar aduce un plus 
de 1—2 puncte, în schimb, o bu- 
înă stare psihică poate să-mi ri
dice simțitor procentajele. Sigur, 
un echilibru psihic ideal e greu 
de atins, deoarece aceasta ar în
semna să fac abstracție totală de 
public, adversari, pistol, concen- 
trîndu-mă doar asupra țintei. To
tuși sînt dator să încerc. De 
aceea am nevoie de un număr 
mare de concursuri, de aceea și 
particip la toate probele de pis
tol. Mai mult, doresc ca în acest 
an să abordez și proba de mistreț 
alergător, o probă tot de mișcare 
de bust, ca și la pistol viteză. Aș 
dori să nu fiu înțeles greșit. Am 
acumulat însă o anumită 
riență și știu ceea ce îmi 
sește sau nu. Tirul este un sport 
strict individual — omul și țin
ta — problema diferențierii fiind 
pregnantă atît în ce privește pre
gătirea cît și tactica de abordare 
a competiției. Trăgătorul se află 
singur cu ținta în față. Orice de
lăsare și eludare din timpul pre
gătirilor se răzbună ireparabil. 
După cum, invers, făcînd un an
trenament adecvat în funcție de 
•particularitățile proprii, este posi
bil totul. Și la mine totul înseam
nă să rezist nervos. In cazul cînd 
voi obține selecționarea pentru 
d._O. la ambele probe, pistol vite
ză și pistol liber, sper să obțin 
CȘ1 puțin o medalie sau, mai bine 
zis, să-mi îmbunătățesc perfor
manța de la Munchen. • .

constituie capito- 
Așadar, pe lingă 
ore) antrenamen- 
vor axa pe fond 
Dacă îmbunătăți-

expe- 
folo-

țin-

PRIN CONJUGAREA EFORTURILOR"
PETRE CIȘMIGIU, antrenor 

emerit, (prezent alături de spor
tivii noștri la șase olimpiade).

„Cunoscînd 
rilor noștri, | 
la ediția de 1 
va număra 
fruntașe care

potențialul trăgăto- 
putem afirma că și 
la Montreal tirul se 
printre disciplinele 

i v - contribui la 
realizarea obiectivelor generale 
ale sportivilor români la J. O. 
Susțin aceasta bazat pe faptul că 
actualul lot, redus, e adevărat, la 
15 sportivi, numără elemente de 
certă valoare mondială (Dan Iu- 
ga și Nicolae Rotaru) și o serie 
de tineri care s-au afirmat puter
nic anul trecut. Dacă bilanțul 
1974 a fost deficitar la probele 
olimpice, aceasta se datorește și 
faptului că o serie de trăgători 
ai lotului prezent la J.O. de la 
Munchen, fiind depășiți ca vîrstă 
și potențial de concurs, au fost 
înlocuiți cu tineri cu reale posi
bilități și care sînt în plină as
censiune în ierarhia internaționa- 

Ilca, 
Marin, 

situație 
conse-

lă : Corr.eliu Ion, Mircea 
Laurențiu Ilovici, Stan

Ținînd cont de această 
noi am luat măsurile în 
cințâ ! 1. finisarea pregătirilor pen
tru ca în 1976 să se ajungă la un 
nivel superioi in condiții de efi
ciență maximă ; 
pregătirii trăgătorilor tineri 
rodarea lor în condiții de concurs 
în compania unor parteneri de 
valori certe internaționale, astfel 
ca pregăt;rea lor să se desăvîr-

2. completarea
Și

se dcsăvîr-

șească în întrecerea pe standuri. 
De asemenea, am acționat și 
acționăm pentru ca ambele cate
gorii de țintași (experimentați și 
tineri) să aibă asigurate condiții 
materiale și organizatorice de 
pregătire corespunzătoare cerințe
lor olimpice, știut fiind că tirul 
este un sport 
materialului de 
ultima .instanță, 
formanța.

Totodată, un 
al anului 1975 este și completarea 
efectivului probelor deficitare (ta
lere) — la skeet contăm deocam
dată doar pe Gheorghc Sencovici 
— cu sportivi care să îndrituiască 
o prezență cu șanse 
și la aceste arme.

în general, dintre 
probe olimpice, noi 
participăm la șase : 
calibru redus 60 f culcat și 3x40 f, 
pistol viteză și pistol liber, talere 
aruncate din turn (skeet) și șanț 
Dar, totul va depinde de indicii 
pregătirilor efectuate. ~ 
insă să menționez că obiectivele 
noastre pentru acest an preolim- 
pic ca și la J.O. vor fi realizate 
numai printr-o conjugare a efor
turilor antrenorilor cluburilor cu 
sportivii olimpici, prin îmbună
tățirea simțitoare a calității mun
cii de instruire, iar din 
trăgătorilor 
pasiune și

tributar calității 
tragere și care, în 
condiționează per-

obiectiv principal

la Montreal

cele șapte 
am dori să 
armă liberă

Trebuie

partea 
așteptăm mai multă 

dăruire în pregătire11.

..1975 ANUL PREGĂTIRII
medaliat cuNICOLAE ROTARU, 

bronz la J.O. de la Munchen (armă 
liberă calibru redus 60 focuri cul
cat) :

„Experiența anterioară mi-a a- 
rătat că pentru mine anul pre
mergător unei mari competiții este 
hotăritor. ' '
pregătirii 
Montreal. Dacă cei tineri au ne
voie de antrenamente multe și 
concursuri, eu ca unul care trag 
de 20 de ani și am participat la 
patru Olimpiade (din 1960), voi 
pune accent pe intensitate în com
petiții și volum în pregătire, în 
jur de 1000 de ore. Cum multi din
tre noi, specialiștii probelor de 
armă, sintem deficitari la poziția 
în picioare (determinantă la 3x40 
f), trebuie să acordăm pondere 
mai mare acesteia.

In pregătirile noastre ne 
necesare cîteva condiții : muniție

Deci, 1975 este anul 
mele de bază pentru

stnt

DE BAZĂ PENTRU J. 0.“
calitate,
tir și o vitaminizare

haine corespunzătoare 
pentru 

sportivii.

de 
de 
eforturile depuse. Noi, 
trebuie să nu precupețim nici un 
efort în timpul antrenamentelor, 
să facem totul pentru ca străda
niile să ne fie încununate de suc
ces. Cred, totodată, că trebuie să 
primim permanent informații asu
pra pregătirilor și rezultatelor 
obținute de posibilii noștri adver
sari, să fim la curent cu toate 
noutățile din lumea tirului inter
național. De pildă am auzit că 
trăgătorii americani și japonezi ar 
experimenta arme cu laser. Nu 
știm in ce condiții se va concura 
pe poligonul de la Montreal. Sint 
lucruri absolut necesare și proba
bil că veștile nu vor intirzia să 
ne parvină. Aștept cu interes evo
luția mea și a colegilor in acest 
an și cred că performanțele noas
tre vor fi la înălțimea cerințelor 
J.O. de anul viitor".

Fără îndoială, opiniile exprimate reflectă preocuparea serioasă 
și măsurile concrete luate pentru ca tirul românesc să figureze 
printre sporturile laureate la Montreal. De la sportivi, antrenori și 
pînă la biroul federal, toată lumea este hotărîtă să facă totul, în 
acest an și pînă Ia J.O., pentru ca pregătirile să atingă parametrii 
corespunzători marilor performanțe. Sigur, nu va fi ușor. Este nece
sar un volum mare de muncă, multă exigență, disciplină desăvîr- 
șită. într-un cuvînt, o activitate continuă, în care fiecare trebuie 
să-și facă datoria cu eficiență maximă. In acest fel se creează 
cele mai bune posibilități pentru ca la J.O. tirul românesc să-și 
consolideze și mai mult prestigiul cucerit în ierarhia mondială. Can- 
didații olimpici, antrenorii lor și toți cei care au atribuții in cadrul 
pregătirilor să nu uite că tirul românesc a adus medalii de-a lun
gul fiecăreia din ultimele șase ediții ale Olimpiadelor, însumînd 
9 medalii : cite trei din fiecare fel (aur, argint și bronz). Este o 
obligație care onorează.

a întîlnit perechea I. Kerekăș, O. 
Vîlcioiu. Cel dinții set s-a tranșat 
destul de repede în favoarea pri
mului cuplu, pentru ca setul al 
doilea să smulgă ropote de aplau
ze și să țină în permanență treaz 
interesul spectatorilor. La capătul 
unei dispute frumoase, _cu multe 
schimburi „tari", Ilărădău și O- 
vici au învins cu 6—1, 7—5.

în ultima partidă a zilei I. Sân
tei, S. Mureșan — C. Popovici, D. 
Nemeș 6—7, 6—3, 6—3.

Vineri în cadrul sferturilor de 
finală au loc următoarele jocuri 
de simplu : Hărădău — Rusu, Tă
băraș — Almăjan, Emmrich — 
Mureșan, Marcu — Sotiriu.

D. DIACONESCU — corcsp. Jud.

0 interesantă și atractivă
iuîrecere de tir in sală-

77 Cupa primăverii"
Sala de tir din parcul sportiv 

Dinamo din Capitală, inaugurată 
la finele anului trecut, găzduiește 
o nouă și importantă competiție 
la arme cu aer comprimat, „Cupa 
primăverii". La întrecerile organi
zate de Federația română de tir 
— programate sîmbătă și dumini
că — vor participa numeroși țin- 
tași din întreaga țară, în frunte 
cu componenții loturilor naționale. 
Au drept de participare la „Cupa 
primăverii" toți trăgătorii, seniori 
și juniori, care în cursul anului 
1974 au obținut rezultate cel pu
țin echivalente cu normele cate
goriei a Ii-a de clasificare, evi
dent, la- arme cu aer comprimat. 
Trofeul va fi atribuit acelui tră
gător (indiferent de categorie de 
vîrstă sau sex) care va obține 
cel mai bun rezultat, raportat la 
haremurile internaționale sau na
ționale. Ultimul concurs de am
ploare de 
României" 
mele zile 
de țintașa
Petrescu, care la proba de pușcă 
a punctat 383 din 400 posibile.

HEROLD Șl
O să rîdeți sau nu — dar 

duminică momentul cel mare 
în meciul nostalgiilor baschet- 
balistice a fost, pentru mine 
cel puțin, fraza aceea banală 
a lui Țopescu prin care, prin
tre atîtea altele, ne spunea că 
Herold e tatăl unei studente... 
N-am rîs. Am surîs. Am tre
murat. Am simțit cum îmi lă
crămează inima de melobucu- 
rie. Am amețit sentimentalist. 
M-am simțit. deodată, bătrîn, 
tare bătrîn, deși acolo jucau 
oameni exact de vîrstă mea, 
săreau, alergau, se bucurau de 
minge ca pe vremuri, la 
„Drept", de unde nu plecam, 
puber fiind,, .pînă ce nu pleca 
și Herold acasă, 
neam să mă apro
pii de el. Era una 
din 
ale sportului ace
lor vremuri. în o- 
poziție cu puștii 
din „banda" mea, 
viața mea sportivă 
nu se mai învîrtca 
în jurul fotbalului 
și a lui Humis, ci 
ajunsese la o re
voluție a la Co- 
pernic : sportul nu 
e numai Venus — Rapid, mai 
există atletismul, voleiul, bas
chetul... Sportul nu e doar „II 
Dio“, zis și David, ci dincolo 
de „II Dio" se desfășoară și 
alte galaxii, unde la fiecare 
pas îmi răsărea Herold. Eram 
mîndru de concepția mea su
perioară, deși nu izbuteam să 
mă decid a trăda fotbalul și 
tot „bășica" bateam sălbatic pe 
„Găzărie" și la „Apretura". Dar 
fugeam la „Drept" să-l văd pe 
Herold, polisportivul... Acolo pe 
„Drept", văzîndu-1, mă făceam 
mic și mă gîndeam că singura 
soluție — fiindcă taică-meu, ca 
atîția tați, nu mă lăsa să . fac 
sport — ar fi aceea de a ajun
ge ziarist de sport, de talia lui 
Petre Gațu.

Pe urmă, 
maturizîndu-se, 
toate meciurile în care Herold 
era profesorul, 
mea, Folbert a fost
Herold. Eram topit după jocul 
lui Folbert, al lui Nedef, ți-

marile figuri

Nu îndrăz-

co?
neam cu toți 
geau în secur 
în jurul om 
Mi-am 
glasul 
Fodor, 
tră de 
tru Voinescu 
Pierderea g 
înălțate și a 
blestematului 
(care îmi v< 
nervii pînă 
e tot ce mi 
concepția 
Dar și azi 
doare 
aceștia 
Herold pînă 
cui vremii,

pier 
pentru 
pentri 
basclu

de 
ai

trama

naivitățile mele 
am alergat la

în mitologia 
fiul iui

acest gen a fost „Cupa 
— desfășurată în ulti- 
ale lui ’74 — cîștigat 

dinamovistă Melania

amabilitatea Institutului
Meteorologic (serviciul prevederi 
de scurtă durată), am aflat
pentru iubitorii schiului gr osi-
mea stratului de zăpadă

Predeal 28 cm
Sinaia 36 cm
Păltiniș 23 cm
Omul 80 cm
Răcăuți 21 cm
Paring 52 cm
Fandata 27 cm
Semenic 110 cm
Țarcu G3 cm
Rarău 50 cm
Vlădeasa 18 cm
Iezer 23 cm
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BOGAT PROGRAM
ÎN ÎNTÎMPINAREA

(Urmare din pag 1)

cursurilor. Nu în ultimul rînd, se 
va acționa energie pentru com
baterea unor tendințe de chiul și 
căpătuială, pentru cultivarea sim
țului datoriei și al răspunderii, 
în așa fel îneît fiecare sportiv să 
efectueze o activitate cît mai 
utilă societății. La rîndul lor, an
trenorilor li se cere să folosească 
la maximum timpul afectat pro
cesului instructiv-educativ.

în legătură directă cu eveni
mentul de la 9 martie, consiliul 
Județean și-a propus să organi
zeze săptănunal întreceri la diver- 

e ramuri sportive, dotate cu 
CUPA ALEGATORULUI" sau 
CUPA DEPUTATULUI". De alt

fel, în această perioadă, toate 
competițiile sportive de masă sau 
de performanță din județ, indife
rent de categorie, vor fi 
alegerilor. Se va asigura 
rarea festivă a acestora,

dedicate 
desfășu- 
folosin-

ATI FTî^M CAMPIONATULMILCHOm N|CIPAL O| iuniorilor 
l| și copiilor, desfășurat în sala ,,23 Au
gust", a adus la start un mare număr 
de participant. La concurs au partici- 
oat, alături de atleții bucureșteni, spor
tivi de la Șc. sp. Ploiești și Steagul roșu 
Brașov. Cîteva rezultate: juniori II, bă
ieți : 50 m : ‘
tism) și - , ~
mg: M. Bogdan (Șc. sp. Atletism) 7,1 
lungime: A. Abăluță (Progresul) 6,46 m, 
înălțime : D. Simion (Șc. sp. Atletism) 
1,88 m, greutate : M. Constantin (Progre
sul) 13,98 m; fete : 50 m: Doina Bu- 
dirincă (Șc. sp. Atletism) 6,8, înălțime : 
Elena Marinescu (Steaua) 1,58 m ; copii, 
băieți : 50 m ■ E. Roșu (C.S. Școlar), M. 
Aurelian (Șc. sp. Atletism), I. Voicu (Șc. 
sp. Atletism) 7,0, lungime: M. Ciociu 
(Viitorul) 4,65 m, fete : lungime: Anca 
Melinescu (Sc. qen. 190) 4,48 m. (Nico
lae D. NICOLAE - coresp.) O SSMBĂTA 
DE LA ORA 17 și duminică de la ora 
9, în sala ,,23 August" se vor desfășura 
campionatele municipale rezervate 
niorilor de categoria I și a lll-a.

RASCHFT AZI LA ORA 19’ 
SALA FLOREASCA, 

desfășoară meciul Steaua — Universita
tea Cluj-Napoca, din cadrul primei etane 
a turului secund al Diviziei A. O ECHI
PELE ȘCOLILOR SPORTIVE din Piatra
Neamț, Botoșani, Buzău, Tîrgovîște și 
Suceava și-au disputat, recent, ,,Cuna
Sucevei", trofeu pus în Joc de Școala 
sportivă din Suceava. Dună întreceri a- 
tractive. cupa a revenit formației suce
vene, care a demonstrat frumoase calități.

M. Pirvan (Șc. sp. Atle-
P. Cristea (Progresul) 6,1, 50

[ IIPTF IN LOCALITATEA POLO
NEZA Debica a avut loc 

recent un turneu Internațional de lupte 
greco-romane rezervat juniorilor, la caro 
a participat ți echipa școlii sportive din 
Tulcea, Juniorii români au avut o com
portare foarte bună, ocupind primul loc 
în clasamentul pe echipe. La individual, 
Ștefan Rusu (65 kg), și lancu Șapera 
(70 kg) s-au clasat pe locul I, Zeișan 
Avsakai (75 kg) a ocupat locul II. iar 
Iulian Cambucu (45 ka). Gheorphe Pas- 
eu (52 kg) 
locul III.
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Și Vasile Tița s au situat pa

ARBITRU ROMÂN LA 
MECIUL ITALIA - FRAN- 

_______  de la 15 februarie, care se 
va disputa la Roma între reprezentativele

RUGBY
ȚA, Partida

iu-

IN
se

Italiei și Franței, din cadrul Campionatu
lui european F.I.R.A., va fi condusă de 
arbitrul internațional Theodor Witting,

CfMI ..CUPA UNIRII". Zilele tre-
* cute, la Vatra Doinei, în 

fața unui numeros public s-a desfășurat 
„Cupa Unirii" la schi — probe de fond 
și alpine Deși stratul de zăoadă s-a 
subțiat vizibil, numărul mare de concu- 
renți a făcut ca întrecerile să fie inte
resante, aplaudate de spectatori.

Cîștigători: fond, 10 km: Vasile
Bejenaru (Constructorul Cîmpulung) ; 5
km, fete : Doina Ivașcu (Constructorul 
Cîmpulunq) ; slalom special: Constantin 
Gorea (Bradul Vatra Dornei) ; coborîre: 
loan Miron (Olimpia Vatra Dornei). Pri
milor clasați li s-au oferit premii în 
material și echipament sportiv.
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Pregătirile

divizionarelor A

PE TEME DE INSTRUO8E

UN EXPERIMENT
IN SLUJBA CAUTĂȚH

Zile primăvăratece în pitoreas
ca stațiune balneară Sovata. Zil
nic, dimineața și după-amiază, de 
la începutul celei de a doua de
cade a lunii ianuarie, un lot de 
19 jucători, purtînd tricourile cu 
culorile „roș-albastru" ale A.S.A. 
Tg. Mureș, se pregătește aici pentru 
apropiatul sezon, cu dorința de a 
obține acumulările care să fun
damenteze noi performanțe. An
trenorul principal Tiberiu Bone ne 
spune : „Cu acești băieți harnici 
și talentați — așa cum sînt ei, cu 
plusurile și minusurile lor — 
vreau să realizez două performan
țe : menținerea echipei în prime
le trei locuri și cîștigarea „Cupei 
României". A.S.A., vedeți, are pla
nuri îndrăznețe în 1975..."

Bone vorbea ca însuflețire, dar 
ochii lui cătau în stînga și în 
dreapta pentru a se convinge că 
toți jucătorii, echipați pentru an
trenament. sînt gata de plecare. 
Au rămas acasă cei doi portari, 
Nagel și Baumgartner, scutiți de 
efort din cauza unor traumatis
me. Hajnal, care în ziua aceea 
era de serviciu, i-a raportat an
trenorului că totul este în regulă 
Caravana mureșeană s-a pus în 
mișcare, îndreptîndu-se spre pan
glica de asfalt care înconjoară 
Lacul Ursului și pe care sprin- 
tează și F.C.M. Reșița.

Se aude vocea lui Bone : „Gata 
băieți, începem lucrul !“ I otul 
este împărțit pe șase ateliere, 
lecția de antrenament fiind inti
tulată „Circuit fizico-tehnic" și 
cuprinzînd exerciții complexe cu
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e TURNEUL FORMAȚIEI 
LECH POZNAN. Echipa poloneză 
Lech Poznan va întreprinde un 
turneu de mai multe jocuri în 
țara noastră, la invitația clubului 
Jiul Petroșani.

Formația poloneză va îrrtîlni 
cîteva echipe românești, în pe
rioada 15—25 februarie.

® DUPĂ CUM AM. MAI A- 
NUNȚAT, ECHIPA SPORTUL 
STUDENȚESC va susține, dumi
nică 26 ianuarie, un joc amical 
internațional în compania forma
ției Dtinav Ruse. întîlnirea este 
programată pe stadionul Politeh
nica, cu începere de la ora 11.30.

Revanșa acestei partide va avea 
loc la Ruse, la începutul lunii fe
bruarie, perioadă în care studen
ții bueureșteni se vor afla intr-un 
turneu de mai multe jocuri în 
Bulgaria.

® DUBLA ÎNTÂLNIRE RAPID 
— F.C. ARGEȘ. La reîntoarcerea 
în Capitală, echipa Rapid Bucu
rești are perfectate două jocuri 
de verificare Cu F.C. Argeș. Pri
mul meci se va disputa în ziua 
de 5 februarie, la Pitești, urmînd 
ca revanșa să aibă loc la. 8 fe
bruarie, la București, pe stadionul 
Giulești.

© REÎNTOARSA DE LA BRA
ȘOV, ECHIPA STEAUA va sus
ține în Capitală jocuri de verifi
care. Astăzi, formația bucureștea- 
nă va întîlni, pe stadionul din 
Ghencea, de la ora 10, diviziona
ra C Electronica.

• DINAMO JOACA DUMINI
CA ÎN CAPITALA. Duminică di
mineață, de Ia ora 11, pe stadio
nul „Vîscoza". liderul de toamnă 
al primei noastre divizii, Dinamo, 
va susține primul joc după în
toarcerea de la munte, unde a 
efectuat perioada de pregătiri. 
Dinamoviștii vor întîlni formația 
Vîscoza. 
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EXCEPȚIONALĂ LOTO
D7W ACEST AN
ACORDĂ: <

„DACIA 1300“ și
® EXCURSII III
POLONIEI, ELVEȚIA Șl AUSTRIA
• BANI-CiSTIGURI FIXE SI VARIABILE
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IE, 1975 ESTE ULTIMA 7? PENTRU PROCURARE' BILETELOR! |

și fără balon, cu gantere și mingi 
medicinale, sărituri la coardă. O- 
nuțan, Ispir, Ebloni, Varodi, Un
chiaș, Both și Muntean se dove
desc cei mai activi. în cadrul ce
lor 90 de minute ale antrenamen
tului acestei după-amiezi s-au fă
cut și obișnuitele două ture de

Imagine a bucuriei 
toamnă : Mureșan

alergare pe distanța a circa 3 000 
de metri, adică atîta cît va fi 
nevoie pentru trecerea testului 
Cooper.

A doua zi de dimineață, în a- 
fara lui Naghi și Pîslaru, care 
nu sînt încă apți pentru solicitări 
intense, mureșenii reiau lucrul 
pentru dobîndirea, rezistenței și 
forței necesare asigurării succe
sului în apropiatul sezon fotba
listic.

Un nou circuit, de data aceasta 
numai fizic, urmat de o alergare 
In forță pe distanța a 1 430 de 
metri. La sosire, auzim vocea lui 
Bone : „Toată lumea cu mîna la 
inimă 1“ După un minut de linișr 
te, antrenorul testează pulsul ia 
cîțiva jucători : „Onuțan Răs
puns : „142" ; „Hajnal !" — „160“ ; 
„Buliini 1" — „152". Cîteva minute 
de relaxare și Bone anunță încă 
două ture de alergare moderată. 
Plutonul se pune iar în mișcare 
și, la mai puțin de 6 minute, se

PROGRAMUL COMPETIȚIONAL
AL SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ
în urma introducerii în pro

gramul stagiunii dc primăvară a 
partidelor oficiale din prelimina
riile Jocurilor Olimpice, Federa
ția română de fotbal a stabilit 
următoarele date de disputare a 
partidelor din Divizia A, Cupa 
României și meciurilor inter-țări i

• 2 martie : etapa a XVIIT-a 
a Diviziei A • 8 martie : etapa 
a XlX-a © 16 martie : etapa a 
XX- a ® 19 martie : Turcia — 
România (meci amical) • 23
martie : etapa a XXI-a ® 26
martie : etapa a XXII-a ® 31 
martie : Cehoslovacia — Româ
nia (meci amical) ® 6 aprilie : 
etapa a XXIII-a a 9 aprilie : 
etâoa a XXIV-a ® 17 aprilie : 
Spania — România (C.E.) ® 23
aprilie : etapa a XXV-a • 27
aprilie : etapa a XXVI-a ® 4 mai: 
etapa a XXVII-a ® 11 mai : 
România — Danemarca (C. E.)

AUTOTURISME
SKODA S 100“

U.R.S.S., TURUL 

consumă prima jumătate a dis
tanței. Mureșan, care acuza o „re
cidivă" la genunchiul drept, aban
donează pe parcurs ; Hajnal, co- 
mițînd un act, de indisciplină, a 
întrerupt circuitul merg'nd direct 
la sala de gimnastică ; Unchiaș, 
care alunecase în pantă, șchioapă-

succesului echipei din Tg. Mureș in sezonul de 
(stingă) și Naghi, după marcarea unui gol

Foto : S. BAKCSY
tâ puțin și antrenorul îl îndeam
nă să reducă ritmul. Cursa ia 
sfîrșit avîndu-i în frunte pe Onu
țan, Both, Varodi, Muntean, Fa- 
z.ekas și Boltitei. Ultimii sosiți : 
Kiss, explicabil la anii lui și Gli- 
gore... încetinit de cele cîteva ki
lograme în plus pe care le are de 
dat jos. Ultimul, cu o mină de om 
supărat, îl întreabă pe antrenor i 
„A fost concurs, maestre, de s-a 
mers așa tare?" „N-a fost, dar o 
să-ți prindă bine", îi replică Bo
ne. Programul este continuat cu 
intensitate și cu exerciții foarte 
variate, în sala de gimnastică me
dicală a stațiunii.

...A.S.A. are visuri îndrăznețe. 
Și Bone are motive să creadă în 
realizarea lor, avînd în vedere 
participarea efectivă a jucătorilor 
la durele antrenamente desfășura
te la Sovata și menite să ducă la 
o mare încărcătură de rezistență 
si forță.

Stelian TRANDAFIRESCU

a 14 mai : etapa a XXVIII-a O 
18 mai : etapa a XXIXr-a • 25 
mai : etapa a XXX-a ® 1 iu
nie : România — Scoția (C. E.) 
• 4 iunie : România — Dane
marca (preliminarii J.O.) ® 8 iu
nie : etapa a XXXI-a 0 11 iu
nie : etapa a XXXII-a ® 18 iu
nie :. Danemarca — România 
(J.O.) ffl 22 iunie : etapa a 
XXXIII-a • 25 iunie : semifinale- 
lele Cupei României ® 29 iunie : 
etapa a XXXIV-a o 6 iulie : fi
nala Cupei României.

LOTO - PRflNBSPORT INFORMEAZĂ:
AVALANȘA DE MARI, NUMEROASE ȘI VARIATE CÎȘTI- 

GURI LA TRADIȚIONALELE TRAGERI ALE REVELIONULUI LA 
PRONOEXPRES ȘI NOULUI AN LA LOTO. CONCRETIZATE IN 
PESTE 120.000 DE CÎȘTIGURI ÎN AUTOTURISME DACIA 1 30(1, 
MOSKVICI 408 412, SKODA S 100, EXCURSII ÎN ANGLIA, ITALIA, 
ELVEȚIA, PREMII FIXE ȘI VARIABILE ÎN BANI.

Participînd la tragerea excep
țională Loto de marți, 28 ianua
rie 1975, aveți mari șanse de a 
cîștiga autoturisme, excursii peste 
hotare și premii variabile și fixe 
în bani.

Agențiile Loto-Pronosport vă 
așteaptă.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 17 IANUARIE 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 2 
variante 25% a 50.000 lei și 1 variantă 
10% a 20.000 lei ; cat. 2 : 7,65 a 8.124 
lei ; cat. 3 : 15,15 a 4.102 lei ; cat. 4 : 
23,85 a 2.606 lei ; cat. 5 : 21.4,95 a 239 
lei ; cat. 6 : 209,85 a 296 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 437.891 lei. 
EXTRAGEREA a Ii-a : Categoria 

A : 1,30 variante a 50.000 lei : cat. B : 
2,10 a 21.4.34 lei : cat. C : 6,95 a 6.477 
lei ; cat. T) : 20,95 a 2.149 lei ; cat. E: 
82 a 549 lei ; cat. F : 203.85 a 221 lei; 
cat. X : 2.490,10 a 100 lei.
. REPORT CATEGORIA A : 287.719
lei.

Ciștlgurile de la categoria 1 jucate 
25% au fost obținute de DENES 
LASZLO din Cluj-Napoca și CRISAN- 
TE ADRIAN din București, iar cîș-

In practica pregătirii din etapa 
acumulărilor montane, alergarea a 
constituit întotdeauna principalul 
mijloc pentru dezvoltarea rezisten
ței jucătorilor, în teren variat, sub 
formă de cros, pe cărări înguste 
de pădure sau de-a lungul pistei 
de atletism, prin loc uscat sau spa
ții îngreunate de zăpadă și noroi, 
alergarea a însemnat — în graiul 
cifrelor vorbind — multe zeci de 
mii de metri, destinați a fi con
vertiți în energie potențială, utili
zabilă mai apoi pe parcursul sezo
nului competițional.

Cu ani în urmă — nu prea multi 
— a' existat chiar, printre echipele 
noastre divizionare, tentația reali
zării unor cifre record. Fotbaliștii, 
mai curind atleți, ajungeau să a- 
tingă astfel (considerînd suma to
tală a alergărilor din etapa instrui
rii la munte) valori echivalente cu 
distanța dintre București și Sinaia 
(120 km). Tendința pentru obține
rea unor cîștiguri numai de ordin 
cantitativ apărea, în acest caz, evi
dentă, lupta cu kilometri reprezen- 
tind, pe alocuri și azi, în concepția 
unor antrenori, o soluție metodică 
ideală în perioada pregătitoare din 
sezonul rece.

Experiența a dovedit, însă, că 
goana după asemenea performanțe 
nu a dat rezultatele scontate. Ceea 
ce explică, de altfel, și căutările 
unor tehnicieni de a găsi noi mo
dalități pentru optimizarea instrui
rii în etapa acumulărilor montane 
și, mai ales, de a apropia cit mai 
mult conținutul acestei instruiri de 
specificul și cerințele jocului de 
fotbal.

Un exemplu în această privință 
ni-1 oferă și experimentul, folosit 
la Pucioasa, de cei doi antrenori 
ai Sportului studențesc, A. Nicu- 
lescu și I. Voica. Pe scurt despre 
ce este vorba ? în cadrul a 12 zile 
de antrenament, alergarea — ca 
mijloc pentru îmbunătățirea rezis
tenței — a fost eșalonată pe patru

PREGĂTIRI...
JOCURI DE ANTRENAMENT 

PENTRU U.T.A.

Duminică, la Brașov, odată cu par
tida cu Tractorul, formația U.T.A. 
își va începe practic seria jocu
rilor de pregătire pînă la 14 fe
bruarie, cind are proiectat un 
turneu de trei meciuri peste ho
tare. Printre adversarii trecuți în 
„carnetul de lucru", al formației 
arădene se numără Strungul Arad, 
Olimpia Oradea, U.M. Timișoara, 
Rapid Arad, Oltul Sf. Gheorghe, 
Olimpia Satu Mare și Politehnica 
Timișoara.

A.S.A. TG. MURES — F.C.M.
REȘIȚA 2—1 (1—0)

în cadrul pregătirilor pentru 
noul sezon, A. S. A. Tg. Mureș si 
F. C. M. Reșița — care se află 
in această perioadă la Sovata — 
au susținut la Sîngeorgiu de Pă
dure un meci de verificare, la ca
pătul căruia victoria a revenit cu 
scorul de 2-—1 echipei antrenate 
de T. Bone. Au marcat : Popa 
(min. 35) și Naglii (min. 71) pen
tru A. S. A., respectiv Dianu 
(min. 87) pentru reșițeni. Arbitrul 
Ion Rus (Tg. Mureș) a condus 
următoarele formații : A. S. A. : 
Solyom — Gligore, Unchiaș, Is- 
pir, Onuțan — Pîslaru, Bdloni — 
Popa, Mureșan, Naghi, Hajnal :

tigul de 50.000 de la categoria A l-a 
obținut ANTAL ȘTEFAN din Săcele- 
Brașov.

cicluri. In primul dintre acestea s-a 
alergat, în ziua întîi, de trei ori 
distanța de 1 000 m, în ziua a doua 
4x1000 m și în ziua a treia 5x1000 
m. In ciclul al doilea distanțele 
parțiale s-au micșorat cu 200 m 
și a crescut numărul de repetări : 
4x800 m, in prima zi, 5x800 m, 
în a doua zi și 7x800 m, în cea 
de-a treia. Ciclul trei înregistrea
ză o nouă reducere cu 200 m a 
distanței de alergat și, firesc am 
spune, o mărire a repetărilor : 
6x600 m ; 7x600 m și 9x600 m. în 
sfirșit, structura ultimului ciclu, 
cel de-al patrulea, este următoa
rea : 9x400 m, 11x400 m și
14x400 m.

Făcînd un calcul general al dis
tanței de alergat în 12 zile, totalul 
care rezultă este de aproximativ 
50 000 m. Cantitativ, aceasta în
seamnă mai puțin decît strădania 
pentru realizarea unor recorduri 
nefotbalistice. Calitativ însă, re
partiția alergărilor pe zile, doza
rea lor în distanțe ce scad treptat, 
de la demifond (1 000 m) către vi
teză (400 m) și frecvența din ce 
în ce mai mare a repetărilor re
prezintă o formulă mai aptă să 
facă trecerea de la pregătirea ne
specifică la cea specifică, de re
alizare â rezistenței caracteristice 
fotbalului, în regim de viteză, pe 
fondul acumulărilor de rezistență 
generală. Și acesta este, în esen
ță, lucrul cel mai important pe 
care trebuie să-1 urmărească, in 
general, instruirea și. în special, 
aceea din prima parte a perioadei 
de iarnă. Adică, O ATITUDINE 
PRIORITARA FAȚA DE CALITA
TEA MUNCII. Ceea ce de fapt 
își propune și experimentul for
mației studenților bueureșteni. o 
încercare, sperăm nu izolată, de 
a promova noul în metodica pre
gătirii fotbalistice a echipelor 
noastre divizionare.

Mihai IONESCU

PREGĂTIRI...
1*. C. M. Reșița: llieș — Radules
cu, Ologeanu. llergane, Filipescu 
— Pușcaș, Beldeanu — Atodiresci, 
Căprioru, Nestorovici, Florea. în 
repriza a doua au mai jucat : 
Szollosi, Kiss, Czako, Muntean și 
Stingă, la A.S.A., Caraivan, Kiss. 
Jacotă, Dianu, Ologu. Zimmer si 
Coșereanu, la F. C. $1. Reșița.

C. ALHU — coresp

TRACTORUL BRASOV — DINAMO 
BUCUREȘTI (TINERET) 1—1 (0—0)

Au marcat: Oancea pentru 
Tractorul. respectiv Sălceanu 
Pentru formația bucureșteană (C. 
GRUIA — coresp. județean)

O NOUĂ INFUZIE DE ELEMENTE 
TINERE LA METALUL MIJA

Stimulați de bunele rezultate 
obținute în ultima parte a turu
lui, cînd au săltat de la locul 17 
(5 p.) Ia locul 11 (15 p.), fotbaliștii 
de la Metalul Mija și-au reluat 
pregătirile în vederea returului, 
manifestînd. multă poftă de lucru. 
De cîteva zile Metalul Mija efec
tuează două antrenamente pe zi, 
sub conducerea antrenorului Se
bastian Taciuc. Fidel unui crez 
mai vechi, cunoscutul tehnician a 
trecut și de astă-dată la o infuzie 
de tinere elemente. introducînd 
în Io» trei juniori : portarul Liviu 
Bodnar, fundașul Marian Mihaleea 
și mijlocașul Mircea Banu.

La începutul săptămînii viitoa
re, Metalul Mija se va deplasa la 
Pucioasa, unde se va pregăti pînă 
în ziua de 9 februarie.

Pentru definitivarea formației 
care va ataca returul. Metalul 
Mija și-a trecut în program jocuri 
cu caracter de verificare-omoge- 
nizare cu Flacăra Moroni, Metalul 
Plopeni, F.C. Argeș, Steaua.

Obiectivul echipei pentru retur t 
un loc și mai bun în clasamentul 
final, prin îmbunătățirea jocului, 
la toți factorii lui.

PROGRESUL,
LA SLĂNIC MOLDOVA

Ca și anul trecut, divizionara 
B bucureșteană Progresul și-a 
ales ca loc pentru perioada pre
gătirilor la munte stațiunea Slâ- 
nic Moldova.

Antrenorul V. Mateianu are la 
dispoziție întregul lot de jucători, 
printre care amintim pe Giron, 
Grama, Dragu, Badea, Moraru, 
Dumitriu II, L Sandu, la care s-a 
alăturat si noua achiziție, Victor 
Petre, de la F.C. Constanța Pînă 
la 30 ianuarie, lotul Progresului 
participă la două antrenamente pe 
zi, în vederea ridicării potenția
lului fizic. Perioada 1 februarie — 
15 martie va fi folosită pentru 
jocuri amicale (două pe săptămî- 
nă) cu echipe din cele trei eșa
loane ^vizionare. (Pavel PEANA)



FLORI» GHEORGHIU 
SEMENTINE ÎNFRUNTE 

IA ORENSE
După o zi de odihnă, turneul 

internațional de șah de la Orense 
(Spania) a continuat cu runda a 
șasea, în care marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a remizat, 
în 45 de mutări, cu marele maes
tru suedez Ulf Andersson. Garcia 
l-a învins pe Bellon, Lombardy 
pe Tarjan, iar Quinteros pe Durao. 
Tînărul șahist spaniol Juan Carlos 
Hernando a obținut o surprinză
toare victorie în fața danezului 
Bent Larsen ! Celelalte trei parti
de ale rundei s-au întrerupt.

în clasament conduc Florin 
Gheorghiu (România) și Guillermo 
Garda (Cuba) cu cite 4>/2 P, ur
mați de Diez del Corral (Spania)
— 4 p (1), Ulf Andersson (Suedia)
— 4 p, Liubomir Liubojevici (Iu
goslavia) — 3'/2 P (1), Bent Larsen 
(Danemarca) și Angel Quinteros 
(Argentina) — 3>/2 p.

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
® A luat sfîrșit concursul de 

patinaj viteză de la Davos. La fe
minin (multiatlon), victoria a re
venit patinatoarei canadiene Syl
via Burka — 190,492 p, secundată 
de Tatiana Averina (U.R.S.S.). — 
191,853 p. Campioana olimpică 
Monika Pflug-Holzner (R.F. Ger
mania) a ocupat locul 7, cu 
194,885 p.

Concursul masculin a fost cîști- 
gat de olandezul Harm Kuipers, 
cu 175,820 p. L-au urmat norve
gienii .Ian Egil Strolholt — 176,361 
p și Sten Stensen — 176,494 p. 
Rezultate înregistrate în ultima zi 
a competiției : 5 000 m (m) : Sten
sen — 7:48,01 : 3 000 m (f) : Sippi 
Tigchelaar (Olanda) — 5:08,16.

® Festivalul de sărituri cu 
schiurile din Elveția s-a deschis 
cu concursul desfășurat pe tram
bulina de la Le Locle. Victoria a 

La Budapesta, în cadrul Cupei campionilor europeni la hochei pe ghea
ță, s-au întâlnit echipele Ferencvâros șl Klagenfurt (Austria). Iată, în 
imagine, un atac al austriacului Kiinig la poarta apărată de maghiarul 
Balogh. Telefoto : A.P.-AGERPRES

revenit schiorului norvegian 
Johan Saetre, cu 231,9 p. Următo
rul concurs, din seria celor patru 
prevăzute în program, se va dis
puta la Gstaad.

• Federația unională de spe
cialitate a definitivat lotul spor
tivilor sovietici care vor partici-

CUM SE VOR DESFĂȘURA

C. M. DE NATATIE»

Cea de-a doua ediție a campiona
telor mondiale de natație se va des
fășura. între 18 și 27 iulie, în orașul 
columbian Caii.

Concursul de înot și turneul .de 
polo pe apă se vor disputa în pis
cina principală (50/25 m.), în tri
bunele căreia pot lua loc circa 8 000 
de soectatori. întrecerile competi
ției de sărituri în apă vor fi găz
duite de bazinul Alberto Galindo 
Herrera" (20/25 m, și 2 m. adîncime). 
Tribunele acestei frumoase baze 
sportive au o capacitate de 3 000 de 
locuri.

Probele de înot se vor desfășura 
de-a lungul a șase zile (22—27 iu
lie), în fiecare dimineață fiind pro
gramate seriile eliminatorii, iar după- 
amiază urmînd să se dispute fina
lele. Conform regulamentului 
fiecare țară participantă are drep
tul să înscrie maximum doi concu- 
renți în fiecare probă.

Turneul de polo va reuni 16 echi
pe, dintre care 11 sînt deja cunos
cute. Este calificată direct Columbia, 
ca tară organizatoare. precum și 
primele 10 echipe clasate la ediția 
precedentă a campionatelor : Un
garia, U.R.S.S,, Iugoslavia, Italia, 
S.U.A., Cuba, ROMÂNIA, Olanda, 
Mexic si Spania. Celelalte locuri dis
ponibile vor fi ocupate de cîștigă- 
toarele celor cinci turnee continen
tale de calificare.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
SPORTIVI ROMÂNI

• IN PRIMUL TUR al turneu
lui de tenis de la Birmingham 
(Alabama), jucătorul român Ion 
Tiriac l-a învins în trei seturi, cu 
6—4, 5—7, 6—3, pe cehoslovacul Jan 
Pisecki.

Alte rezultate : Connors — Slozie
6— 4, 6—2 ; Gisbert — Fibak 1—6,
7— 5, 6—1 ; Fassbender — Manson
6— 4, 6—2 ; Thung — Dupre 7—5,
7— 5.

• INTRE 3 Șl 9 FEBRUARIE 
se vot desfășura la Basel cam
pionatele internaționale de tenis 
„indoor" ale Elveției. Organizatorii 
acestui tradițional turneu l-au de
semnat drept principal favorit pe 
jucătorul român Ilie Năstase. Pe 
lista favoriților figurează și Ma

pa la apropiatele campionate eu
ropene de patinaj artistic, progra
mate la Copenhaga, între 28 ia
nuarie și 1 februarie.

Din lot fac parte cunoscuții pa
tinatori Irina Rodnina-Aleksandr 
Zaițev, Nadejda Gorșkova-Evgheni 
Șebalovski, Irina Vorobieva-Alek- 
sandr Vlasov (pentru proba de pe
rechi) ; Ludmila Pahomova-Alek
sandr Gorșkov, Natalia Liniciuk- 
Ghenadi Karpanosov, Irina Moi
seeva-Andrei Mincnkov (pentru 
proba de dansuri), Iuri Ovcinikov, 
Serghei Volkov, Vladimir Kovalev 
și Ludmila Bakonina (pentru pro
bele individuale).

• Federația din R.D. Germană 
a definitivat la rîndul său lotul 
patinatorilor care vor fi prezenți 
la Copenhaga. în fruntea lotului 
se află campioana mondială și 
europeană Christine Errath, ală

turi de care, în proba individuală 
feminină, vor mai concura Anett 
Poetzsch și Marion Weber. Pen
tru proba individuală masculină 
au fost selecționați Bernd Wun
derlich și Hermann Schultz. Ulti
mul îl înlocuiește pe cunoscutul 
Jan Hoffmann, deținătorul titlu
lui mondial, care — după cum se 
știe — a fost recent operat la 
menise.

în sfîrșit, în proba de perechi 
vor evolua cuplurile Romy Kcr- 
mer-Rolf Oesterreich, Manuela 
Gross-Uwe Kagelmann și Kerstin 
Stolfing-Veit Kempa.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Christchurch au Început Jocurile 
sportive ale Noii Zeelande, la care 
participă sportivi din 20 de țări. La 
atletism, sportivul sovietic Valentin 
Dmitrienko a cîștigat proba de arun
care a ciocanului cu 70,52 m. Sprin
terul american Steve Kiddick s-a 
situat pe primul loc în cursa de 100 
m plat, cu 10,41. Pe 5 000 m, atletul 
neozeelandez Dick Quax (13:34,6) — 
l-a întrecut pe tanzanlanul Nyambui 
Mjaya, (13:36,2). Alte rezultate : 
masculin : aruncarea greutății: Bill 
Tancred (Anglia) — 18,19 m ; înălți
me : John" Beers (Carîada) — 2,17 
m ; feminin : 100 m g : Gaye Dell 
(Australia) — 13,33 ; 800 m : Charlene 
Rendina (Australia) — 2:05,2 ; lungi
me: Martha Watson (S.U.A.) — 6,40 
m ; suliță : Lynn Cannon (S.U.A.) 
— 55,80 m.

In meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor tirguri" 
la tenis de masă masculin, echipa 
T.C. Păcs, a întrecut cu 5—1 for
mația vest-germană Stuttgart. învin
gătoare si în prima întîlnire, echipa 
maghiară s-a calificat pentru semi
finalele competiției.

După încheierea celei de-a doua eta
pe (parcursul comun Monaco-Vals 
Ies Bains-Dlgne-Monaco — 1 560 km), 
în clasamentul „Raliului Monte Car-

PESTE HOTARE
nuel Santana (Spania) și Mark 
Farrell (Anglia),

• DUPĂ 7 RUNDE, reprezen
tanții României la turneele inter
naționale de șah pentru juniori 
de la No vi Sad continuă să se nu
mere printre fruntașii clasamen
telor. în concursul feminin, Dana 
Nuțu împarte primul loc cu iu
goslava Cejici, ambele avînd 5'A 
p (1). Le urmează în clasament 
Goțeva (Bulgaria) — 5'/2 P, Jivko- 
vici si Țvetkovici (ambele Iugo
slavia) — cîte 3‘/2 P (1) etc. Dana 
Nuțu, care în runda a șaptea a 
întrerupt cu Rank, a cîștigat par
tida întreruptă în runda a cincea 
cu jucătoarea maghiară Csonkic.

In clasamentul turneului mascu
lin conduc loan Mărășescu (Româ
nia), Begovaț (Iugoslavia) și 
Halâsz (Ungaria), cu cîte 5‘/2 p, 
urmați de Simici și Popovici (am
bii Iugoslavia) — cîte 5 p etc. în 
runda a 7-a, loan Mărășescu a 
remizat cu Begovaț.

TURNEE DE TENIS
în turui III al turneului „open" 

de la Philadelphia, performerul 
zilei a fost americanul Vitas Ge- 
rulaitis, care l-a învins cu 4—6, 
7—g, 6—4 pe campionul olandez 
Tom Okker. Arthur Ashe (S.U.A.) 
și Raul Ramirez (Mexic), singurii 
doi favoriți rămași în concurs, au 
obținut victorii. Primul l-a între
cut cu 6—3, 5—7, 6—4 pe compa
triotul său Jeff Borowiak, iar al 
doilea a dispus cu 6—4, 4—6, 6—4 
de Charles Pasarell. Alte rezultate: 
Gerken (S.U.A.) — Vijay Amritraj 
(India) 1—6, 7—6, 6—2 ; Gottfried 
(S.U.A) — Drysdale (R.S.A.) 6—2, 
4—6, 7—5.

★
Turneul pentru juniori, desfă

șurat la San Jose (Costa Rica), a 
fost cîștigat de jucătorul ceho
slovac Tomas Smid, învingător cu 
6—2, 6—2 în final» susținută cu 
vest-germanul Klaus Eberhard. în 
finala probei de dublu, cuplul 
cehoslovac Smid — Bierner a în
trecut cu 7—5, 6—2 perechea ita
liană Mainetto — Ocheaplos,

2000 DE SPORTIVI LA
JOCURILE MEDITERANEENE

ALGER, (Agerpres). — Cea 
de-a 7-a ediție a Jocurilor sportive 
mediteraneene se va desfășura, în
tre 24 august și 6 septembrie, la 
Alger. La această competiție de 
amploare și-au anunțat participa
rea peste 2 000 de sportivi și spor
tive reprezentînd 15 țări.

BEDFORD SE RETRAGE?
într-un interviu acordat presei 

sportive engleze, cunoscutul atlet 
Dave Bedford, recordman al lu
mii în proba de 10 000 m plat, 
a anunțat că intenționează să <a- 
bandoneze activitatea competițio- 
nală. Atletul englez a arătat că 
și-a întrerupt antrenamentele fiind 
suferihd (dureri dorsale și întin
dere la tendonul lui Achille). El 
urmează în prezent un tratament.

CONGRESUL F. I. D. E.
CARACAS, 23 (Agerpres). — In

tre 16 și 22 martie, la Caracas 
se vor desfășura lucrările Con
gresului Federației internaționale 
de șah (F.I.D.E.). Printre alte pro
bleme, cu acest prilej vor fi lua-

lo" la automobilism continuă să 
conducă echipajul italian Șandro 
Munari-Mario Manucci (.,Lancia Stra- 
tos“). Pe locurile următoare se află 
echipajele conduse de finlandezii 
Markku Allen („Flat 124-S“), Hannu 
Mikkola („Flat 124-S") și italianul 
Fulvio Bacchelll („Flat 124-S"). Ulti
ma probă specială a parcursului co
mun, desfășurată la Lantosque, a 
fost cîștigată de Hannu Mikkola.

Cu prilejul unui concurs atletic de 
sală, tînărul sportiv sovietic Alek
sandr Grigoriev a realizat la înălți
me 2,21 m.

Pestâ 10 000 de spectatori au urmărit 
la Kiel meciul amical de fotbal în 
care formația vest-germană Ham
burger S.V. a primit replica echi
pei Raoid Viena. Jucînd excelent, 
fotbaliștii austrieci au repurtat vic
toria cu 1—0 (0—0).

In cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Bruxelles, celebrul 
ciclist belgian Eddy Merckx a anun
țat că în acest an va lua startul în 
tururile Franței sl Spaniei. Merckx 
a declarat că obiectivul său principal 
pentru acest an rămîne însă menți
nerea titlului de campion mondial, 
obiectiv pentru care se pregătește 
intens.

ȘCOALA DIN ȚÎBINSK
ai

în cele 130 000 de școli sătești 
din U.R.S.S., în. care învață ju
mătate din elevii întregii țări, 
de o mare atenție se bucură edu
cația fizică și sportul.

Să luăm un exemplu dintre 
a ti tea. La Școala de 8 ani din 
Țîbinsk, raionul Voskresensk, re

Profesorul Vladimir Burmistrov conduce lecția de schi a școlarilor din 
comuna Țîbinsk

giunea Moscova, orele de sport, 
conduse de entuziastul pedagog 
Vladimir Burmistrov, figurează 
printre cele mai apreciate de 
copii. în școală sînt secții de 
sambo și haltere (lecțiile fiind 
conduse de inginerul Serghei 
Skobolkin), de atletism, volei și 
baschet. Crosurile de masă sînt

NOCTURNA
Medalia de aur obținută la 

Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Grenoble (1968) de celebrul sări
tor cu schiurile de la trambulină 
Jiri Raslca a dat impuls construi
rii unei noi piste de sărituri din 
material plastic în orășelul său 
de baștină din partea centrală a 
Cehoslovaciei — Frenstat pod Rad- 
hostem.

Noua trambulină are parametri 
excelenți, permițînd sărituri în ju
rul a 90 de metri. Premiera efec
tuată anul trecut la Frenstat a 
reprezentat un succes, iar cea de

SPARTACHIADA DE
în stațiunile de iarnă din R. P. 

Mongolă se află în plină desfășu
rare activitatea sportivă specifică 
acestui sezon. Peste tot, pîrtiile 
sînt acoperite de zăpadă, iar 
mercurul termometrelor nu mai 
trece deasupra liniei care indică 
zero grade. în stațiunea Ciandgait, 
în ciuda temperaturii de minus 18 
grade, pe pîrtii au apărut sute 
de tineri, care așteaptă startul în- 
tr-o nouă etapă a unei Întreceri 

te în discuție orașul și modul în 
care urmează să fie organizat me
ciul pentru titlul mondial dintre 
marii maeștri Robert Fischer 
(S.U.A.) si Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.)

Cea de-a 34-a ediție a tradiționalului 
concurs internațional de cros de la 
Mezidon s-a încheiat cu victoria at
letului francez Lucien Rault, crono
metrat pe distanța de 10,500 km cu 
timpul de 35:26,0. Cunoscutul fondist 
englez Ron Hill s-a situat pe locul 
8, cu 36:55,0.
Rezultate înregistrate în semifinalele 
„Cupei ligii engleze* (meciuri retur) 
la fotbal : Aston Villa-Chester 3—2 
(în tur 2—2) ; Norwich City-Manches- 
ter United 1—0 (în tur 2—2). Echipe
le Aston Villa si Norwich City își 
vor disputa finala competiției, pro
gramată în ziua de 1 martie pe sta
dionul Wembley din Londra.
Intr-un mecî demonstrativ de fotbal, 
disputat la Los Angeles, echipa Voj- 
vodina Novi Sad a învins cu 7—2 
(3—0) formația mexicană „America". 
In continuare, fotbaliștii iugoslavi 
vor întîlni, la 26 ianuarie. to+ T °s 
Angeles, cunoscuta formație argenti- 
niană Independiente Buenos Ai 'es.
Boxerul american de culoare Paul Poi
rier, unul dintre cei mai tineri pu- 
giliști profesioniști din lume (are 17 
ani), se anunță drept o mare spe
ranță la categoria mijlocie. In ca
drul unei reuniuni care a avut loc 
la Boston, Poirier l-a învins la punc
te pe John Sullivan.

U. R. S. S.

organizate de directorul școlii, 
Iuri Orlov, sub îndrumarea că
ruia a fost creat un „Club al iu
bitorilor de alergare". Iarna, 
școlarii se întrec în aprige 
competiții de patinaj, hochei pe 
gheață și schi. Cei 180 de copii, 
membri ai secțiilor sportive ale 

școlii, sînt bine dezvoltați fizic 
și, în același timp, au frumoase 
rezultate la învățătură. Pentru 
excelente realizări în activitatea 
de educație fizică și sport, școa
la din Țîbinsk a fost distinsă 
cu „Diploma specială a Comite
tului sportiv al U.R.S.S.**.

R. S. CEHOSLOVACĂ

SĂRITORILOR
a doua ediție a Marelui premiu 
de sărituri pe material plastic, la 
care a participat elita săritorilor 
din 6 țări, a atras aproximativ 
20 000 de spectatori.

într-un viitor apropiat publicul 
va spori simțitor, intrucit ia echi
pamentul actual se va adăuga o 
instalație de iluminat care va per
mite, începînd din lun.a mai 1975, 
organizarea unor competiții noc
turne de sărituri pe trambulina 
de mase plastice, cu participarea 
celor mai buni specialiști euro
peni.

R.P. MONGOLĂ

IARNĂ
de mare popularitate : Spartachi- 
ada de iarnă ! Este cea de a 5-a 
ediție a competiției rezervată 
schiorilor, patinatorilor și amato
rilor de săniuțe. Zăpada oferă con
diții foarte bune de concurs tu
turor acestor sportivi. De remar
cat că la prima etapă, care a 
început în luna decembrie, au luat 
parte sute de tineri și tinere, iar 
cifra participanților la toate eta
pele va depăși totalul de 3000.

TRAGEREA LA SORȚI 
A SFERTURILOR DE FINALĂ

IN CUPELE EUROPENE 
LA FOTBAL 

TURUL LA 5 MARTIE, 
RETURUL LA 19 MARTIE

ZURICH, 23 (Agerpres). — Joi 
la amiază a avut loc la Ziirich 
tragerea la sorți pentru stabilirea 
programului meciurilor din cadrul 
sferturilor de finală ale cupelor 
europene la fotbal (turul lâ 5 mar
tie iar returul la 19 martie). Pro
gramul întîlnirilor este următorul;

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" Leeds United — Ander- 
lecht ; Ruch Chorzow -— Saint 
Etienne ; C. F. Barcelona — Atvi- 
daberg ; Bayern Miinchen — Ara
rat Erevan ;

„CUPA CUPELOR" Real Ma
drid — Steaua Roșie Bel
grad : F. C. Malmoe — Ferencva- 
ros Budapesta ; P.S.V. Eindhoven 
— Benfica Lisabona ; Bursaspor — 
Dinamo Kiev ;

„CUPA UEFA" Velez Mostar 
sau Derby County — Twen
te Enschede : Juventus To
rino — S.V. Hamburg; F. C. 
Koln — F. C. Amsterdam ; Banik 
Ostrava — Borussia Monchenglad- 
bach.
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