
O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ ÎN PREAJMA ALEGERILOR

ÎN PROGRAMUL CĂMINELOR CULTURALE
VOR FI INCLUSE SI ACTIVITĂȚI SPORTIVE

Consemnăm, în această lună, o 
acțiune comună menită să ducă 
la activizarea sportului de masă 
In mediul rural.

Este vorba de o inițiativă lua
tă în dorința de a transpune în 
viață Hotărîrea Plenarei C.G. al 
P.C.R. din februarie—martie 1973, 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, în 
care se trasează ca sarcină orga
nizațiilor U.T.C., conducerilor 
unităților agricole și consiliilor 
populare din mediul rural ex
tinderea și permanentizarea pe 
sate, comune, grupe de comune, 
a unor concursuri, întreceri care 
să desemneze pe cel mai bun 
sportiv la diferite ramuri și pro
be, organizarea de festivaluri, ser
bări și duminici cultural-sporti
ve. Pornind de la această sar
cină, Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Comitetul Central 
al U.T.C. și C.N.E.F.S. au luat o 
măsură oficială privind intensifi
carea activităților sportive de 
masă în și pe lingă căminele 
culturale la sate. Recunoscîn- 
du-se rolul important pe care 
acestea îl pot avea în dezvoltarea 

' activității sportive de masă din 
mediul rural, s-a expediat către 
fiecare dintre ele, un plan de 
măsuri. Astfel, se recomandă ca 
în cadrul programelor comune 
ile activităților cultural-educative 
din sezonul de iarnă, în mediul 
rural, să fie inclus capitolul „Ac
tivități sportive". In concordanță 
cu posibilitățile oferite de așe-

zămlntele culturale, urmează sfi se 
organizeze în cadrul acestora tar- 

treceri de șah, tenis de masă, 
trîntă, popice, tir (arme eu aer 
comprimat), patinaj, activități pe 
linia sporturilor tehnico-aplicatîve. 
Nu vor lipsi nici întrecerile care 
să desemneze pe cel mai bun 
șahist și jucător de tenis de masă, 
pe cel mai puternic la trlntă 
și haltere populare. Mai re
ținem, printre altele, o serie de 
recomandări interesante i In că
mine culturale se vor crea condi
ții pentru efectuarea orelor de 
educație fizică a elevilor (acolo 
unde școlile n-au săli de sport), 
vor fi organizate colțuri, vitrine, 
fotomontaje sportive,- întîlnirl eu 
sportivi de performanță din județ, 
serbări și reuniuni sportive (50% 
din fonduri vor fi folosite pentru 
cumpărarea de materiale sporti
ve) ș.a.

Evident, o inițiativă care me
rită a fi remarcată.
că acum, în preajma ___ _____
de la 9 martie, în planurile că
minelor culturale este necesar 
să figureze și acțiuni cu rezo
nanță sportivă. Trebuie popu
larizate realizările consiliilor 
populare în îmbogățirea bazei 
materiale a sportului din comu
ne și sate, aportul deputaților în 
mobilizarea oamenilor muncii 
din mediul rural la amenajarea 
unor baze sportive, în organiza
rea de întreceri sau duminici 
cultural-sportive.

Apreciem 
alegerilor

® Succesele de Ia campionatele europene 
meinică pregătire în vederea J.O. 0
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VESTEA SI PAUNESCU,
9 9 '

CAMPIONI LA BIATLON
pl rcdotoT (ii.n.s.s.)
lic primul Ioc ia

Veștea, 
Skliaev 
cu a-

$1 S. Ircbunya (Polonia),
„Cupa Poiana Brașov

(prin te-
disputată

POIANA BRAȘOV, 24
lefon). Proba de biatlon__ _____
vineri, în cadrul concursului in- 
ternațiaqel „Cupa Poiana Brașov*’ 
și a campionatelor republicane, a 
debutat cu întrecerea seniorilor, 
intr-um ritm alert de probă clasică 
de fond. Costișele și porțiunile 
prelungi de plat au fost atacate 
foarte vioi, astfel că cei mai mulți 
dintre concurenți s-au resimțit la 
proba de tir. Cei mai buni timpi 
realizați la alergare, cu diferențe 
de minute față de următorii cla
sați, nu au fost suflcicnți pentru

?
și mondiale, puternic stimulent pentru o te- 
Obiectiv important al loturilor reprezentative: 

exercițiile impuse O Afirmarea în marile competiții este posibilă numai prin învățarea 
unor noi elemente, originale, de ridicată dificultate

La campionatele europene de la Londra și Gre
noble, iar apoi, la campionatele mondiale de la 
Varna, gimnastica românească — atit cea feminină 
cit și cea masculină — A REPURTAT PRESTIGIOASE 
SUCCESE INTERNAȚIONALE, readucând in prim-pla- 
nul atenției ți interesului un sport care, timp de mulți 
■ani, in ciuda unor evidente eforturi, a obținut rezul
tate modeste. Patru medalii (una de argint și trei de 
bronz la C. E. feminine, o medalie de argint la C. E. 
masculine), locul IV pentru echipa feminină și medalie 
de aur la inele la C. M. din 1974 — iată un bilanț

remarcabil al gimnasticii noastre, un puternic stimu
lent pentru ca antrenorii și sportivii să abordeze cu 
încredere și optimism anul competiționaf 
perspectiva iui 1976, an olimpic, de mare 
sabilitate.

Ne-ara adresat unora dintre specialiștii și 
noștri, rugindu-î să ne relateze despre preocupările 
lor din 1975 ți 1976, indreptote spre obținerea unor 
rezultate bune, de valoare internațională, lată răspun
surile lor 9

1975, in 
resporv

sportivii

Nicolae Vieru, secretar general al F. R. G.1
ANUL 1975, HOTĂRITOR PENTRU REZULTATELE DIN 1976

„Pentru noi, 1975 este un an 
hotăritor în perspectiva obținerii 
unor rezultate prestigioase la 
Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Am început, cu cîtva timp în 
urmă, acțiunea de pregătire a re
zervelor pentru actuala noastră 
echipă masculină, și am' fi bucu
roși să constatăm, cit -mai curind, 
și roadele acestei activități. An
trenorii care se ocupă de desăvîr- 
șirea măiestriei sportive a tine
rilor Sorin Cepoi, Vaier Răspop. 
Cristian Enoiu, Kurt Szilier, Ion 
Moraru, Mihai Nicolae, Gheorghe 
Neagu, Romulus Bucuroiu ne-au 
asigurat că, nu peste mult timp, 
unii dintre acești gimnaști vor 
putea aspira la performanțe re
marcabile, de valoare internațio
nală. Dorim, și am acționat ca 
atare, ca exercițiile impuse să fie 
învățate din vreme și — lucru

extrem de important — cu a 
tehnică mai înaltă, astfel ca la 
J.O. din 1976 „impusele** să con
stituie un punct forte al echipe
lor noastre reprezentative. Cu 
toate acestea, socotesc că anul 
viitor, la J.O., mai mult declt la 
alte mari întreceri internaționale, 
hotărî toare va 
cițiilor liber alese. După opinia 
mea, C.M. de 
țiat tendința 
exerciții elemente 
originale și cred că mulți dintre 
cei mai buni gimnaști ai lumii nu 
și-au spus ultimul cuvînt în a- 
ceastă direcție. Iată de ce anul 
acesta trebuie să constituie o pe
rioadă de acumulări, perfecționări, 
repetări, astfel ca, concomitent cu 
buna reprezentare la competițiile 
din acest an, să se creeze baza 
pentru abordarea cu succes a anu-

fi prezentarea exer-

la Varna a eviden- 
de a include în 

și combinații

lui competițicmal olimpic. Cei mai 
buni dintre gimnaștii noștri. Dan 
Grecu, Mihai Borș, Alina Goreac, 
Anca Grigoraș au datoria ca. îm
preună cu antrenorii lor, să în
vețe noi elemente, de mare ori
ginalitate, cu care să-și surprindă 
adversarii. Numai cu noutăți ne 
vom putea menține în lupta pen
tru medalii, pentru o poziție frun
tașă în arena internațională. A- 
vetn obligația să ne prezentăm Ia 
un înalt nivel la inele, aparat Ia 
care am avut doi finaliști la pre
cedentele campionate mondiale, a- 
ceasta neînsemnîrfd că ne vom 
mulțumi cu o pregătire superfi
cială la eelelalte probe. Dimpo
trivă, în planurile noastre figu
rează intenția să ne spunem un 
cuvînt mai hotăritor și la para
lele și nădăjduiesc să ne îndepli
nim obiectivul chiar în 1976. In 
acest fel și altor gimnaști din e- 
chipa noastră li se va deschide

(Continuare 'în pag. a 7-a)

VEȘTI DIN TURNEUL ÎN BRAZILIA 
AL FOTBALIȘTILOR DE LA „U" CRAIOVA
Florin GHEORGHIU Victor CIOCÂLTEA

ÎN DIVIZIA A LA

I
I

lider solitar 
la Orense

pe locul trei 
la Wijk aan Zee

BASCHET, STEAUA A 
PE „U" CLUJ-NAPOCA

ÎNTRECUT

LA MONTREAL SE ACCELEREAZĂ RITMUL LUCRĂRILOR
PE ȘANTIERUL CONSTRUCȚIILOR OLIMPICE

a desemna pe cîș- 
tigătorul final al 
întrecerilor, atit la 
seniori, cit și la 
tineret. In schimb, 
cîțiva concurenți, 
printre care Mihai 
Fedotov (U.R.S.S.), 
Nicolae ” * 
Leonid 
(U.R.S.S.), 
lergare echilibrată 
și economică, aiu 
intrat în poligon 
mai odihniți, s-au 
concentrat la fie
care foc în parte, 
instalîndu-se in 
final, în ordinea a- 
mintită, în frun
tea clasamentului 
seniorilor. Pe an
samblu, remarcăm 
o ținută de alerga
re foarte bună la 
sportivii sovietici 
și polonezi, dar cu 
o precizie la țintă ceva mai sla
ba. Dintre biatloniijtii români, în 
afara lui Nicolae Veștea, care de
vine campion republican pe anul 
1975, o comportare bună a avut și 
Gheorghe Gârniță, clasat pe locul 
4 în clasamentul internațional și 
pe locul 2 în campionatul națio
nal. Credem, însă, că alergarea sa 
nu a fost pe măsura posibilități
lor, deoarece se afla încă sub tra
tament în urma unei stări de ră
ceală. Victor .Fontana, clasat al 
treilea în C. N., a avut o alergare 
mai slabă, dar a fost penalizat cu 
numai 3 minute și a realizat un 
salt spectaculos în clasament. Sur
prinzător de slab Nicolae Cristo- 
loveanu, care ocupă abia poziția a 
11-a în campionatul țării, în urma

In plin efort 
al României.

N. Veștea, noul campion de seniori 
Foto : Dragoș NEAGU

unor parteneri de întrecere pe 
care îi depășise cu regularitate în 
acest sezon.

Dacă ta seniori rezultatul a stat 
permanent sub semnul surprizei 
poligonului, în schimb Ia tineret 
cei doi concurenți polonezi, Tre- 
bunya și Obrochta, au condus de 
Ia început și pînă la sfirșit, lăsînd 
deschisă lupta celorlalți partici
pant! doar pentru locurile urmă
toare. Dintre români, s-a eviden
țiat Gheorghe Păunescu, bun la 
alergare și excelent la tragere. El

8. MIHAI

(Continuare in pag. a 7-a)

Astăzi, la ora 18, în sala Victoria din Ploiești

I.E.F.S.-MORA SWIFT ROERMUND, 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

ALE C.C.E. LA HANDBAL FEMININ
din
18, 

din 
ale 
la

velul real al valorii ei : foarte 
bine în apărare și bine în atac. 
Ultimul turneu al Diviziei A, 
desfășurat săptămîna trecută 
Cluj-Napoca, a evidențiat

de

Astăzi, tn sala Victoria 
Ploiești, începînd de la ora 
se desfășoară partida tur, 
cadrul sferturilor de finală 
Cupei campionilor europeni
handbal feminin, dintre formații
le I.E.F.S. (campioana României) 
și MORA SWIFT ROERMUND 
(campioana Olandei).

Va fi un meci interesant,
luptă, în care prima șansă o 
are reprezentanta handbalului 
nostru. Formația Institutului de 
educație fizică și sport, pregătită 
de lector univ. Ioan Bota, poate 
dobîndi victoria și un avantaj 
de goluri care s-o scutească de 
emoții în întîlnirea retur (Olan
da, 5 februarie). Pentru aceasta, 
este însă nevoie să joace la ni-

Un fundaș al echipei Electronica, talonat de portar (nr. 
12), încearcă sd stopeze atacul lui 
această acțiune de către Dumitru. 
amicală Steaua — Electronica.

Năstase, susținut in 
Fază din întîlnirea
Foto : I. MIHAICA J

la 
o 

creștere a formei sportive, astfel 
că I.E.F.S. poate * să evolueze as
tăzi la nivelul așteptărilor. Lotul 
(Elena Oprea, Viorica Ionică — 
portari, Maria Boși, Elena Frîn- 
cu, Doina Radu, Iuliana Ilobin- 
cu, Maria Bota, Natalia Alexan- 
drescu, Maria Niță, Marfa Luca, 
Valentina Ionescu, Georgeta Lă
custă"; Rodica Bunes este acci
dentată) s-a deplasat joi ta Plo
iești și s-a antrenat cu seriozi
tate.

Formația Mora Swift Roer-' 
mund, campioana Olandei, pregă
tită de Jo Gerris, a sosit joi în 
Capitală. Lotul cuprinde ,nu mai 
puțin de *9 jucătoare care au 
evoluat în echipa Olandei : Diny 
van Maanen (portar — 40 de se
lecționări), ' Thea Hendrix (50), 
Annie Slangen (21), Margot Puts 
(21), Peggy Bardic (It), Mariet 
van der Varst (12), Els Keulers 
(2), Suzanne Geerdink (47) și 
Marie-Louise Puts (5); Din echi
pă mai fac parte Gerda Daemen 
(portar), Gudrun Timmerman și 
Gertie van de Post.

Cele două formații s-au califi
cat în sferturi de finală astfel a 
Mora Swift Roermund a întrecut

Yvry (Franța) cu 17—11 
iar I.E.F.S. pe Hapoel 
cu 28—4 și 21—5.
va fi condus de arbitrii 
Mihail Lipov și Rafael

pe U.S. 
și 14—6, 
Ranaana

Meciul 
sovietici 
Șargșian.



LA FOTBAL?IN DIVIZIA
Răspunsul la oceastă 

vom afla ori la srîrșitul 
tualulul campionat, ori 
turului ediției viitoore. 
dacă la cele 19.221 de

întrebare 
returului ac
ta începutul 
Mai exact1 

„__ ____ ____goluri mar
cate de-a lungul celor 56 de ediții 
ale Diviziei A adăugăm cele 354 de 
goluri înscrise în actualul tur, rezultă 
un total de 19.575. Deci, pină ta 
20 000 mai sînt 425 de goluri.

Pînă în prezent, după disputarea 
celor 56 de ediții, doar 5 echipe au 
reușit să treacă granița celor 1 000 
de goluri: Rapid 1442, Dinamo 1285,

Steaua 1213, U.T.A. 11& și „U“ Cluj- 
Napoca 1097.

Intr-un clasament al celor 18 di
vizionare, alcătuit pe baza număru
lui de goluri înscrise In perioada 
cind au evoluat în prima divizie, ar 
urma : 5. Jiul 760, 6. Steagul roșu 
625, 7. „Poli" Timișoara .'579, 8. F. C. 
Constanța 555, 9. F. C. Argeș 3109, 10. 
„Poli" lași 425, 11. Univ. Craiova
41B, 12. C.F.R. Cluj-Napoca 257, 13. 
Sportul stud. 243, 14. F. C. M. Reșița 
236, 15. AS.A. 217, 16. Olimpia 29, 
17. Chimia 15, 18. F. G. Galați 6.

30 DE „PITICI
PE SCHIURI

Șl TOTUȘI-ROD LAVER
„indoor" de tenis al 

turneul de la Philadel-
Primul 

anului, 
phia, a confirmat declinul vechilor 
ași, în frunte cu faimosul cam
pion australian Rod Laver. Cel 
care mai cîștiga trofeul la ultima 
ediție, în ianuarie trecut, dispare 
acum din primul tur.

Apune o eră a tenisului — ar 
zice orice spectator imparțial. Și 
totuși, cifrele statisticii — cele 
mai... imparțiale — spun altfel. 
Laver se menține încă în fruntea 
unui clasament „omnium", pe ul
timul deceniu (1964—74), alcătuit 
după numărul total de turnee cîș- 
tigate și al premiilor obținute în 
această perioadă.

Iată ordinea acestui clasament 
mondial, așa cum reiese din da
tele furnizate de Asociația jucă
torilor de tenis (A.T.P.), cu se
diul la New York ;

1. Rod Laver 2. Ken Rosewall 
3. John Newcombe 4. Ilie Năstase 
5. Arthur Ashe 6. Stan Smith 7. 
Tom Okfcer 8. Jimmy Connors.

După cum se poate vedea, o 
tripletă australiană se află insta
lată în frunte. Dar cum primii 
doi clasați au acum o vîrstă res
pectabilă (Laver — 36 ani ; Riose- 
wall — 40 ani !), este foarte pro
babil ca încă din acest sezon pe 
podium să pășească alți super- 
sampioni. în primul rînd, compa
triotul nostru Ilie Năstase, care, 
la cei 28 de ani ai săi, este încă 
cel mai tînăr din eșalonul frun
taș. Iar cel mai periculos dintre 
urmăritori — desigur Jimmy Con-

„avansul" său de vîrstă, 
22 ani I
să vă transcriem și pri-

nors, c.u 
decisiv :

Putem . _
mele opt laureate .ale marilor în
treceri feminine de tenis, ele ul
timului deceniu, în care campi
oană absolută este americana 
Billie Jean King. Deci z

1. Billie Jean King 2. Margaret 
Court 3. Rosemary Casals 4. Chris 
Evert 5. Francoise Durr 6. Evonne 
Goolagong 7. Kerry Melville 8. 
Virginia Wade.

.Și aci, vechea generație este în 
frunte. Aceasta, deocamdată...

Eram, zilele trecute, in cunos
cuta Sțațiunie pentru sporturi de 
iarnă 'Mogoșa, din munții Gutîiu- 
lui, la- etapa județeană a campio
natelor școlare de schi. Un soare 
căldtiț, ca o suflare a primăverii, 
se strecura prin sita 
de fagi și trebuia să 
palma streașină cînd 
de jos, „mogîldețele" 
de pe creastă, în proba de cobo- 
rire. Nici n-am observat cind la 
„călciiul" pîrtiei mari a descins, 
dintr-o mașină, nu știm cum ar. 
junsă pină acolo, o armată de 
copii : băieți și fetițe de-o șchioa
pă, intre trei și șase ani, ca niște 
pitici fără recuzită, zburdalnici și 
gălăgioși. Dacă pe reporter l-a 
surprins .această prezență cu to
tul neașteptată, pentru mulți din
tre cei prezență, ea era firească.

— Ei, iată schiorii lui nea Do
muță 1

Schiori ?
Intr-adevăr, cei vreo 30 de pri

chindei se precipitau in jurul u- 
nui om cu fața bronzată, cu mus
tață și voce joasă, răgușită : Ale
xandru Domuță, profesor de edu
cative fizică la Liceul din Baia Sprie.

— Sînt gata, tavalăse plofesol ! 
Sînt gata... — acoperi gălăgia o 
voce dulce, oșănească.

Ne-'Um apropiat. Cel ce tipa ne
răbdător, se sprijinea in betele pe 
măsura lui.

— Vrei să înveli să £- 
îl întrebăm.

Se uită parcă ofense 
gelele ochilor îi lucesc.

vîrfurilor 
ne punem, 

urmăream, 
zburătoare

— Păi, eu știu să schiez, tova- 
lăse ! Și ne întoarce spatele, aș
teptând decizia profesorului. Așa 
am făcut cunoștință cu... sportivii 
prof. Alex. Domuță, membri ai 
secției de schi de la Grădinița 
nr. 1 din Baia Sprie. In timp ce-i 
urmăream zbenguindu-se printre 
copaci, pe pirtia de fond, am a- 

■ flat amănunte despre acest origi
nal și poate unic experiment. Prof. 
Domuță lucrează la Baia Sprie de 
16 ani, este diriginte la clasa a 
Vl-a, specializată în schi, și cu doi 
ani in urmă i-a venit idee-a de 
a-și forma o pepinieră, cu mlădițe 
cit mai tinere, pentru sportul de 
performanță. Cind s-a orientat 
spre grădiniță, spre virstele la 
care el însuși a făcut cunoștință 
cu zăpada, folosind ,doagele“, 
mulți au zimbit. Acum, cînd o 
seamă dintre elevii lui au promo
vat spectaculos în clasa 1, la sec
ția de schi a liceului, cum sînt 
Mariana Moraru. Roland Chere- 
cheș, Cristinel Moraru, 
Rus, la Baia Sprie se 
„Profesorul Domuță are 
țe ! De ce numai la

• « •

Plutonul a plecat, dar nu-i nimic. 
Acum ii prind din urmă — pare a 
spune privirea șugubeață a micului 
schior.. Și o zbughește la vale...

Rd. V.

CEL MAI FRECVENT 
REZULTAT ÎN FOTBALUL

VEST-GERMAN: 2-1
Revista vest-germană de sport 

„Kicker" a publicat o interesantă 
statistică fotbalistică. ~ 
tele, se constată că 
natul primei ligi din 
mania, începînd din 
s-au disputat 3 382 de jocuri, iar 
cel mai frecvent rezultat a fost 
cel de 2—1, înregistrat de 455 
de orî. Scoruri rarisime : 9—0 — 
de două ori ți 11—0 — o dată.

Printre al
in campio- 
R. F. Ger- 

august 1963,

ZAMORA... EGALAT!
Cu toate că a pășit în 

lea deceniu de viață, 
vestitul portar Ricardo 
este și acum prezent în 
celor ce iubesc sportul cu balo
nul rotund. Zamora este pentru 
cei. de azi un portar 
un portar cum n-au 
în lume. Și cum e 
fiind talentul lui ieșit 
apărînd de 46 de ori 
prezentativei Spaniei în 
antebelică, a realizat și 
cord ce părea greu de depășit. 
Iată * ” ' ' ' ‘'
rului Zamora a fost egalat 
urmașul 
actualul 
Iar dacă 
prefera 
Ia 5 februarie, la 
njația Scoției 
C.E., înseamnă 
Zamora va fi

Dar să nu uităm : cu trei-patru 
decenii în urmă, • cînd numărul 
partidelor internaționale le nu- 
mărai pe degetele de la o sin
gură mină, era mult mai greu 
decît azi să îmbraci de 46 de ori 
tricoul național...

al optu-
Zatnora, 
Zamora, 

discuțiile

de legendă, 
fost mulți 
firesc, dat 
din comun, 
poarta re- 

perioada 
un re-

însă că recordul legenda
re 

său între buturi, Iribar. 
goal-keeper al Spaniei. 
Ladislao 

în 11-le
Kubala îl va 
ce va întîlni 
Valencia, for- 
preliminariile 
recordul lui

în
că 

întrecut.

greu

In drum spre cabană, l-am 
tilnit pe micul intervievat, 
numele său Roland Cherecheș, 
ir-o dispută cu tatăl său, care îl 
însoțea și care se părea că are 
dificultăți cu schiurile.

— Nu așa, tați 1 Ui-te așa tlebuie 
să ții piciolul...

Și am trecut discreti mai de
parte.

în- 
pe 

in-
Monlca 
spune : 

preferin- 
Grădimța 

nr. 1 1“ Noi am completat: de ce 
nu preiau și alți profesori aceas
tă inițiativă, despre care am aflat 
că se vorbește și peste hotare ?

Ce să ne mai mirăm că la eta
pa județeană a campionatelor șco
lare de pe Mogoșa au dominat 
elevii prof. Domuță ? Viorel TONCEANU

PANATTA „IN DERIVĂ
Campionatul de tenis ,,indnor“

Italiei n-a fost ciștigat de racheta 
nr. 1 a țării, Adriano Panatta. Nici 
de Bertolucci sau Barazzutti, care au 
participat anul trecut la meciurile 
pentru Cupa Davis. Panatta n-a ajuns 

Iniei măcar în finală, ultimul act al 
competiției punînd față în față pe 
Bertolucci și Zugarelli. A învins Zu- 
garelli 1

HORIA DEMIAN,
CAMPIONUL FAIR-PLA YULUI

120 de prezențe în echipa na
țională de baschet a României 
(prima dată în 1960, ultima dată 
în 1973), de șase ori coșgeter al 
campionatului republican ; s-a ini
țiat în baschet la Universitatea 
Cluj-Napoca (sub îndrumarea pro- 
fesorului-antrenor E. 
anul 1957 ; a debutat 
A în anul 1959 ; este 
sportului din 1964, iar 
1969 i s-a decernat medalia 
ritul sportiv" clasa I.

Sarosi) în 
în Divizia 
maestru al 

în anul 
„Me- 

clasa I. Aceasta 
este — foarte succint — biogra
fia sportivă a lui Horia Demian, 
actualmente 
disciplina de 
Facultății dr 
Napoca.

Ar fi, însă, 
tăm la datele 
ar face cinste 
care părăsește activitatea compe- 
tițională. Horia Demian poate fi 
considerat nu numai unul dintre 
cei mai valoroși baschetbaiiști ai 
României, ci și unul dintre cei 
mai apreciați sportivi ai țării, un 
exemplu de demnitate, disciplină, 
corectitudine, de devotament pen
tru culorile reprezentativei țării 
și ale echipei Universitatea Cluj- 
Napoca. Faptul că nu a fost sanc
ționat nici o dată cu fault teh
nic (!), stima de care s-a bucurat 
întotdeauna din partea antreno
rilor, arbitrilor, colegilor de club, 
adversarilor și spectatorilor, re
prezintă o mărturie a deplinei 
sportivități a pivotului Horia De
mian. în ziua în care oficialitățile 
sportive clujene au organizat, în

apreciat asistent la 
Chimie organică a 
farmacie din Cluj-

nedrept să ne timi
de mai sus deși ele 

oricărui sportiv

Sala sporturilor, festivitatea 
retragere a lui Horia 
dată cu el au părăsit 
competițională E. Vizi 
la „U“, I. Kun — 11

Demian (o 
activitatea 
— 17 ani 
ani și P. 

Ronay — 9 ani), publicul a aplau
dat cu căldură pe unul dintre cei 
mai iubiți sportivi ai săi, care a 
îmbrăcat pentru ultima dată tri
coul alb-negru al clubului Uni
versitatea după 17 ani în care a 
purtat numai tricoul cu numărul 
4 al echipei de baschet „U“.

D. STĂNCULESCU
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ÎNCEPUTURILE gazetăriei sportive 
NOASTRĂIN TARA

Acum 137 de ani. mai exact 
la 3 iunie 1837. apărea în ga
zeta ieșeană „Albina româneas
că" următoarea știre : „S-au 
pregătit aici la Copou un așe- 
zămînt numit sinețărie, de la 
vechiul cuvînt moldovenesc sî- 
neață. ce însemnează pușcă. 
Cursul acestor îndeletniciri va 
începe la 6 iunie, după toată 
rinduiala urmată pentru acest 
fel de așezământ".

Avem de-a face, așadar, cu

presu- 
Asacbi

un curs de tir organizat pe 
vremea cind poligonul se nu
mea „sînețărie". Această scurtă 
știre al cărei autor se 
pune a fi Gheorgbe
(inimosul cărturar care se o- 
cupa de numeroase probleme 
ale publicației ieșene — de la 
redactare prnă la paginație și 
corectură), marchează — după 
părerea cercetătorilor" — înce
putul gazetăriei sportive in 
țara noastră.

I
I

CELOR DOUA STILURI
De cîțiva ani, de cînd Dick Fos

bury a adus ultima mare noutate 
tehnică în atletism. inventînd 
„flop-“ul. săritura in înălțime este 
scena unei înflăcărate lupte între 
partizanii noului procedeu și cei 
ai săriturii cu rostogolire ventrală. 
Fiecare tabără caută să demon- 
sîreze cu argumente de tot felul, 
pornind de la studii biomecanice, 
pînă la evoluția recordurilor mon
diale, avantajele unuia sau altuia 
dintre procedee. „Flop“-ul a prins 
mai repede la femei, procentul 
de săritoare care utilizează „sal
tul pe spate" fiind mai mare de
cît cel al adeptelor „ventralei". 
Totuși, ultimele două recorduri 
mondiale (1,94 m Iordanka Bla- 
goeva și 1,95 m Rosemarie Wit- 
schas) au fost realizate cu ajutorul 
procedeului clasic. în schimb, la 
bărbați, unde „ventrala" părea să 
aibă poziții mai solide, recordul 
mondial a ajuns la 2,30 m cu aju
torul fk>p-ului.

Deocamdată, deci, balanța re
fuză să se incline într-o parte 
sau alta. Un pronostic e greu de 
dat, timpul va rezolva dilema, 
poate prin apariția unui alt proce
deu, mai avantajos decit flop-ul 
sau ventrala. Cînd doi se ceartă...

Pînă atunci, un amănunt inte
resant din... războiul celor două 
stiluri. Urmașul lui Fosbury, 
Dwight Stones, recordmanul mon
dial actual, obișnuiește să sară

adesea... cu rostogolire ventrală. 
Anul trecut a avut patru sau cinci 
concursuri de ventrală, performan
ța maximă fiind de 2,16 m. Mai 
mult, în unele concursuri in care 
sare normal, adică flop, Stones se 
încălzește sărind, la înălțimile 
mici, ventrală. Un astfel de con
curs a fost și aceia în care Dwight 
a doborît recordul mondial, sărind 
2,30 m, la Miinc’nen. Pină la 2.12 
m — unde i-au trebuit 3 încercări 
— Stones a sărit ventrală, apoi a 
trecut la flop, devenind. recordman 
al lumii 1

Vladimir MORARU

ADVERSARI SI AMICI
absolut al 
ing. Dan 

întotdeauna 
în proba 
viteză. La 

•sprinterilor

Actualul campion 
țării, Vasile Coroș, și 
Lăzăresca au fost 
adversari înverșunați 
de 500 m, la patinaj 
recentul campionat al 
i-am văzut (înainte de start) și 
în postură de buni amici : 
Lăzărescu 
ternicului său adversar ghetele și 
patinele proprii, pentru că cele 
ale lui Coroș erau -cam uzate. 
Ghetele i s-au potrivit de minu
ne lui Coroș, care a cîștigat de
tașat cursa sprinterilor.

Dan
i-a împrumutat pu-

trimis epigramele tie, față de repetatele succese a'e 
handbaliștilor și, deci, față de creș
terea numărului admiratorilor lor.

după 
respective î

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI.
po de mingea de fotbal, in greutate 
de 25 kilograme, confecționată în 
R. F. Germania :

Acest balon să fie-odus
Acelora ce trag ...prea sus l

Apro-

VASII.E MUNTEAN, MEDIAȘ. Oda
ie și Klcsid au ratat cele două lo
vituri de la 7 metri, în finala cam
pionatului mondial universitar de 
handbal. Se întîmplă I Dar credeam 
că vă interesează mai mult cei care 
...n-au ratat 1 Oricum, întreaga echi
pă merită .................
sa victorie

felicitări pentru frumoa- 
obținuță în comun.

CORNEL
Sinteți cu

SOFRONIE. BUCUREȘTI, 
„conștiința împăcată" și

SIBTU. In 
de dv. au 

sînt indife- 
lor. Orien-

DRAGO? VACARIUC, 
general, schițele traduse 
fost reușite. Dar nu ne 
rente nici... dimensiunile 
tati-vă. deci, sl în această direcție.

ION ALMAJAN, REȘIȚA. S-ar pu
tea ca plingerea dv. împotriva ..ga
leriei" lui Poli Timișoara să fie jus
tificată, deși aceasta a dat dovezi 
repetate de sportivitate. Ceea ce nu 
înțelegem, oricum, este întîrzierea cu 
care ne scrieți. Meciul Politehnica 
Timișoara — F.C.M. Reșița s-a jucat 
Ia 29 septembrie 1974. Eu ziceam că. 
Intre timp, i-ați și... iertat pe supor
terii Politehnicii Timișoara pentrti 
atitudinea avută fată dc oaspeții din 
Reșița.

DOINA BINCHICIU, ȘIRIA. Am 
transmis handbaliștilor și antrenori
lor felicitările dv. Regretăm. însă, 
că nu vă putem trimite fotografiile 
lor. Nici n-ar fi cu putință de re
zolvat solicitările în această direc-

BRAȘOV, 
ochi, 
doză 
mai 
sînt 

____ _...____ r-,_ .___________  __ dife
rite discipline sportive. Pentru dv. 
Merckx este cel mai ban sportiv al 
anului. Și nu se poate spune că n-a- 
vețl argumente. Mulți l-au preferat 

Clay. De fapt, e 
a-1 bate prin k.o.

> ispravă mai mică 
Turul Franței.

BUCUREȘTI, 
răspuns

RADU TEODORESCU,
Cînd măsurătorile se fac... din 
e normal ca ele să aibă o 
mare de relativitate. Cu atît 
mare este relativitatea, cu cit 
puși față în /ață performeri în

însă pe Cașsius i 
greu de spus' dacă 
pe Foreman este o 
decî» de a cîștiga

M. NICUL.ESCU. 
linii mari, același

în

DANIELA -PIPLEA. MEDGIDIA. 
Adresa lui Borg ? Dar credeți că-1 
găsește vreodată poștașul acasă ? 
Scrieți-i pe adresa : SVenska Tennis- 
forbundet Lilingovagen 75 S 115 37 
Stockholm.

ANTON SCUTARU, IAȘI. Ilie. Năș- 
tase marchează un net avantaj in 
întilnirile directe cu australianul 
John Newcombe, dar scorul nu este 
4—0 pentru Năstase, așa cum reiese 
din evidența dv. și a altor pasionați 
ai tenisului din Iași, cl 4—1, așa cum 
rezultă din datele — sperăm, mai 
precise — pe care le posedăm noi. 
Din evidența dv. lipsește turneul din 
1969, de la Las Vegas, unde Ilie Năs
tase a fost întrecut de John New
combe, în trei seturi : 6—3, 1—6,
6—3. La rîndul lui, australianul 
avea să fie învins de Gonzales, câș
tigătorul neașteptat al acestui tur
neu. nu prin prisma trecutului, ci 
.... prezentului, a celor peste 40 de 

ani ai săi.
a...

Ilustrații : N. CLAUDIU
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iarnă, întrecerile pen- 
tineretului“ atrag mase 

ai muncii din între- 
și instituțiile județu-
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S
înt aproape trei luni de cind au început întrecerile în 
noua ediție a „Cupei tineretului". Evident, la al doilea 
start al său, această importantă competiție de masă, de 
reală utilitate pentru atragerea tineretului de toate cate
goriile pe stadioane, s-a prezentat cu o experiență con
siderabil îmbunătățită, după ce realizările și lipsurile de

butului de acum un an au făcut obiectul unor analize minuțioase.
In această pagină ne propunem să înfățișăm unele aspecte po

zitive din acțiunea de atragere la întrecerile „Cupei tineretului" a 
cît mai multor participanți, băieți și fete. Pentru unii dintre ei, 
această participare este prima lor intilnire cu sportul și întrecerea 
sportivă. Nu vor lipsi, firește, din rindurile alăturate, anumite ac
cente critice. Fiindcă, din păcate, rostul ediției de iarnă nu a fost 
peste tot bine înțeles...

NU ESTE PREA GENEROASA
în plină 

tru „Cupa 
de oameni 
prinderile 
lui Satu Mare, elevi, cooperatori. 
Iarna fiind prezentă, însă,, mai 
mult cu... numele în această zonă 
a țării, iubitorii sportului apelea
ză la alte discipline decît cele 
specifice zăpezii.

Bunăoară, tinerii de Ia I.T.A. 
Satu Mare s-au întrecut recent 
în faza pe asociație la tenis de 
masă. în același timp, șahiștii din 
municipiul reședință al județu
lui și-au desemnat campionii. Și 
tot în frumoasa așezare de pe 
Someș o întrecere cu un carac
ter destul de inedit, pentru spor
tivii de ia Voința, amatori de 
tir eu arcul. Mai bine de 30 
de specialiști în această discipli
nă au luat parte la una din în
trecerile pentru stabilirea cam
pionului pe asociație.

Așadar : tenis de masă, șah și 
tir cu arcul. Nu sînt, însă, sin
gurele discipline sportive aflate 
acum în atenția participanților 
Ia întrecerile pentru „Cupa tine
retului". La C.F.R. Satu Mare, 
asociație sportivă cu tradiție în 
activitatea de masă, sînt foarte 
mulți amatori de popice, în timp 
ce Clubul sportiv Satu Mare, în 
paralel cu preocuparea sa prin
cipală pentru performanță, orga-

ntzează 0 reușită întrecere de 
trîntă pentru începători. Evident, 
cu scopul de a selecta elemen
te pentru lupte, sport ou afini
tăți în rîndul tineretului din 
municipiu și județ.

O bună parte dintre partici- 
panții înscriși la „Cupa tinere
tului" sînt și aici, în acest județ, 
elevi de la școlile de toate gra
dele. In municipiul Satu Mare 
atrage atenția modul cum este 
tratată competiția, mai ales la 
Grupul școlar profesional al în
treprinderii „Unio“, la liceele 
„Mihai Eminescu" și nr. 2. Cei 
mai mulți sînt amatori de șah și 
tenis de masă. în județ, de ase
menea, șahiștii se impun ca nu
măr, în special în școlile din 
orașele Tă.șnad, Cărei și Negrești- 
Oaș. Peste tot, în actualitate, se 
află etapa pe asociație.

De bună seamă că întrecerile 
vor lua amploare o dată eu po
sibilitatea organizării concursuri
lor de schi, patinaj și 
specifice iernii. Dar 
zăpezi cu adevărat spectaculoase 
se cam lasă așteptate, în acest 
început de an. în foarte multe 
cazuri, organizatorii sportivi au 
luat măsurile care se impun, ast
fel că nu rămîne decît materiali
zarea prognozelor meteorologice, 
care pentru săptâmînile următoa
re anunță mult dorita zăpadă...

săniuțe, 
primele

Raidul nostru prin
cîteva asociații sportive

din Capitală

Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport ne 
informează, la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, asupra manifestărilor 
sportive do masă și de perfor
manță pe care le organizează con
siliile de sectoare în subordine. 
Avem în față „Programul compe- 
tițional", minuțios întocmit : nu
mărul sectorului, denumirea aso
ciației, adresa exactă și ora cînd 
au loc întrecerile. înarmați cu a- 
cest document, ne-am propus, în 
zilele de 17, 18, 19 și 20 ianuarie, 
să urmărim lax fața locului, com
petițiile organizate de cîteva aso
ciații sportive, în cadrul ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului". Și 
iată constatările redactorilor 
noștri :

■

Patinoarul artificial din Sibiu este zilnic solicitat de iubitorii alunecării pe gheață
Foto : Vasile CÎRDEI — Sibiu

LA TELEFON
Iată cîteva vești privind desfă

șurarea popularei competiții de 
masă, sosite la redacția noastră, 
telefonic, în ultimele zile.

BACĂU
Dumitru Dumitriu, secretar 

C.J.E.F.S. Bacău : „...Am avut pu
țină zăpadă pe Valea Trotușului, 
zona nr. 1 a sporturilor de iarnă 
din județ. Cu schiurile confecțio
nate pe plan local, cu cele date de 
noi, s-au putut totuși organiza con
cursuri în unele comune cum ar 
fi Agăș, Cașin, Dofteana, Palanca, 
Ghimeș. în zonele unde n-avem 
zăpadă, au avut loc întreceri de 
șah, tenis de masă, trîntă, handbal, 
popice, ba chiar — unde vremea 
bună ne-a permis — tenis de cîmp. 
Pentru popularizarea trîntei, luptă
torii unor cluburi — S.C. Bacău, 
C.S. Onești — au făcut demonstra-

al

ții in comunele Traian, Răcăciuni, 
Minăstirea Cașin, Căiuți ș.a. Avem 
multe asociații in care s-au obți
nut rezultate bune in mobilizarea 
la întrecerile „Cupei tineretului". 
La Grupul școlar construcții Ba
cău, de pildă, participă 80 la sută 
din elevi ; la C.P.L. Comănești —■ 
peste 400 de tineri ; la Carom Gh. 
Ghearghiu-Dej, circa 300; la Mă- 
gura-Cașin, peste 200 de partici
panți la șah și tenis de masă. Alte 
asociații cu rezultate bune ? Letea- 
Bacău, Confecția Bacău, Textila 
Buhuși, Foresta Gh. Gheorghiu- 
Dej, Avîntul Agăș, Recolta Căiuți, 
Recolta Izvorul Berheciului, Avîn
tul Podul Turcului".

PRAHOVA
Gheorghe Stoian, metodist al 

C.J.E.F.S. Prahova : „...Un concurs 
reușit de schi — dotat cu „Cupa

ASPECTE POZITIVE, DAR ȘI ALTELE CRITICABILE
în trei asociații sportive din sectorul 5, 

aspecte demne de apreciat, dar și 
altele demne de.,, critică. La Liceul 
energetic, de pildă, „Cupa tineretului", 
etapa pe ani de studii, a programat 
întreceri de baschet, șah, tenis de masa 

co- ’ 
fizi- 
Ni- 
de 

Mi-
„ener- 

măsura< 
........ .. . _ (anul
impus în rîndul jucătorilor de 

șahiștii Ion Bara (ID),

și tenis de cîmp. Sub conducerea 
iectivului profesorilor de educație 
că (Vinicia Cristea, Nicolae Aîexe, 
colae Rădulescu) și a organizației 
tineret (îndrumătoare U.T.C, prof., 
haela Pericle-Micu) elevii de la 
getic" au asigurat într-o bună 
reușita acțiunii. Dumitru Stoica 
V B) s-a . * * ' ' ; ”
tenis, șahiștii Ion Bara (I D), Traian
Papa (II B) și Lucian Mîndra (IV D) au 
dominat întrecerile de p§ planșeie cu 64 

......................................................... $"• 
cei 
în 
M

. .... ___ __ ... ..... A
băieți (în competiție — 32 de formații) 
dețin întîietatea. La finele acestei săptă- 
mîni, 1-___ _ __________ ‘ ,___
ge o etapă, cea pe școală, la tenis de 
masă. O întrecere așteptată cu mult in
teres și care se va desfășura sub pa
tronajul directorului liceului, ing. Gheor- 
ghe Decean, un mare iubitor al spor
tului.

Pentru cisociația sportivă I.T.M. (a în-

treprinderiî de tehnică medicală), de 
consemnat un început promițător de ac
tivitate în cadrul „Cupei tineretului", 
întrecere pe secții: 38 de participanți 
la „Instrumente", cîte 24 la „Lăcătușe- 
rie" și „Matrițe-Mecanic șef", 30 la 
„Electricitate și seringi" etc. O notă 
bună pentru șahiștii Adrian Mîrșu și 
Petre Croitoru, de la Instrumente, pen
tru jucătorii de tenis de masă Vasile 
Căprăroiu și Victor Corlacu, de la Elec
tricitate, pentru alergătorii de cros Ma
rin Moisescu (Electricitate), Titi Diaco- 
nescu (Instrumente), Niță Botin (Lâcâtu- 
șerie) și luliu Popescu (Matrițe-Meca-

nic șef). Prezența printre animatorii 
sportului a unor oameni entuziaști. ca 
ing. Gh. Borz, Al. Bere? și D. Ofileanu, 
explică desigur multe din reușitele în
registrate aici.

lp cazul asociației sportive a Școlii 
generale nr. 108, doar un mare semn de 
întrebare: duminică 19 ianuarie, 
planificarea CMBEFS arăta clar, negru 

că vor avea loc acțiuni în a- 
organizat r.i- 

. Silvia Tcaciuc, responsabila 
de educație fizică, a rămas 

surprinsă de intervenția 
bună seamă, un viciu de 

sau planificare — pentru 
are

pe alb, 
ceasta competiție,, nu s-a 
mic. Prof, 
catedrei, < 
literalmente 
noastră. De 
organizare - 
care colectivul școlii se pare că nu 
nici o vină.

deși

JUDEJUL
Unirii" — s-a desfășurat la Poiana 
Stinii. Au fost 123 de participanți 
din Sinaia, Bușteni și Azuga. Do
resc să menționez, insă, că numai 
în municipiul Ploiești au luat parte 
la întrecerile „Cupei tineretului4* 
8 000 de elevi, muncitori și funcțio
nari. Asociațiile sportive cu cele 
mai bune rezultate sînt Dacia Plo
iești, Combinatul Petrochimic Brazi, 
I.U.C. Ploiești, Avlntul Berceni, 
Recolta Păulești, Voința Ploiești 
cele din școlile generale nr. 6, 
și 10".

TELEORMAN

Stancu, secretar 
Teleorman : „..

12

al
...După

Iulian 
C.J.E.F.S.
cum se știe, noi n-avem încă ză
padă, așa că ne-am orientat spre 
șah și tenis de masă în special. 
Notați-vă cîteva asociații cu foarte 
bune rezultate in organizarea în
trecerilor de pină acum la disci
plinele amintite. In comune : Uni
rea Băbăița, „Secera și ciocanul" 
Plosca, Flacăra Conțești ; în între
prinderi : Automatica Alexandria, 
ROVA Roșiori de Vede, Metalul 
Alexandria ; în școli : Viitorul Li
ceul industrial Alexandria, Unirea 
Liceul Unirea Tr. Măgurele".

IN CÎTEVA RÎNDURI

de pătrățele, Ion lordânoiu (II B) 
Sorin Manea (V A) se anunța printre 
mai buni jucători de tenis de masa, 
timp ce la baschet echipele anilor I 
4 fete (din 28 de formații) și ll

„Cupa tineretului" va mai parcur-

BRAVO SPARTAC!
La sediul A.S. Spartac — asocia

ție a lucrătorilor din comerț — 
surpriză plăcută. Pe un perete, afi
șat la loc vizibil, programul mani* 
festărilor sportive din cadrul „Cu
pei tineretului» pe întreaga săptă
mînă : excursii pe Valea Prahovei, 
la Cheia, Muntele Roșu (cu organi
zarea unor întreceri de săniuțe) și 
Ruse (R.P. Bulgaria), concursuri 
de șah, tenis de masă, popice și 
tir. Cele două săli — de șah șl te
nis de masă — sînt foarte solicitate. 
Instructoarea Elena Toca împarte 
foi de concurs, palete, mingi/ ur
mărește programarea perechilor 
care susțin meciuri de tenis de 
masă sau șah. Este, efectiv, aglo
merație.

într-un colț al sălii, 
cioiu, ---------- >4-4^1« —
rism,

i, Matei Stăn- 
președintele comisiei de tu

rism, face planul excursiei de la 
sfîrșit de săptămînă. „Cupa tinere
tului",, aflăm, este în plină des
fășurare în toate unitățile asocia
ției. Cei mai mulți participanți — 
circa 400 — la I.A.P.L. Centrai. 
Bune rezultate mai au I.C.L. Teh- 
nometal, I.H.R. Intercontinental, 
M.C.I. ș.a. Nu, însă, doar la șah și 
tenis de masă, ci și la popice (a- 
rena din str. Labirint este la fel 
de populată) șl la tir.

Urmînd același „Program compe- 
tițional", ne-am deplasat — timp

de două zile, sîmbătă 18 și dumi
nică 19 ianuarie — în sectorul 3. 
Pretutindeni pe unde am fost, la 
Universal-club, liceul „Mihai Vi
teazul", Școala generală 56, sala și 
bazinul de înot „23 August", Grupul 
școlar special nr. 1 (concursuri 
de șah pentru nevăzători, și de 
tenis de masă pentru amhliopi), 
am văzut întreceri în cadrul popu
larei competiții, la care luau parte 
elevi, tineri din întreprinderile și 
instituțiile sectorului, ba chiar și 
adulți. Dacă socotim și pe partici- 
panții la concursul de 
desfășurat în pădurea _________
(cîștigat de A.S. Frigul — la băieți 
și fete, de A.S. p.t.t. — la vete
rani), putem spune că numărul ce
lor care s-au întrecut în „Cupa ti
neretului" în cele două zile — la 
volei, șah, tenis de masă, baschet, 
orientare turistică — a fost în jur 
de 1 000. Reușita acțiunii din cele 
două zile se explică, printre alte
le. și prin sprijinul pe care Comi
tetul de partid ai sectorului 3 îl 
acordă activității sportive. Este de 
menționat că duminică 
reporterii 
trei ori, în ___ ,
rășii Ion Popa, secretar al"" Comite
tului de partid al sectorului 3. și 
Constantin Hăloiti, președintele 
consiliului pentru educație fizică și 
sport al sectorului.

orientare 
Pustnicul

dimineață 
noștri au întîlnit, de 
diverse săli, pe tova-

„AZI NU! DAR MIINE,
...Vineri 17 ianuarie 

1975, ora 14,30, Con
form programului în- 
tocmit.de C.M.B.E.F.S., 
la data și ora men
ționate mai sus, la a- 
sociația sportivă „Su
veica" ar fi trebuit să 
se desfășoare întreceri 
de șah și tenis de 
masă. Prezența repor
terilor l-a pus în oa
recare încurcătură pe 
Vasile Drăgănescu, 
președintele asociației 
sportive. Iată replica 
ce ne-a dat-o la în
trebarea noastră pri
vind activitățile pre
văzute în program : 
„Astăzi nu este 
meni la club. Dar 
nerea viitoare vă 
vităm la faza pe
sociație a întrecerilor 
de șah și tenis de

ni- 
vi- 
in- 
a-

masă, cu care ocazie 
va avea loc și o festi
vitate de premiere !..l 
Dar, stați puțin, vă 
aștept miine in jurul 
orei 13, pentru a vă 
însoți la club". Ne-am 
dus... mîine I Am con
statat următoarele : 1. 
Președintele asociației 
— lipsă; 2. Sala clu
bului — încuiată ; 3. 
Nici un tinăr nu știa 
că la ora discuției 
noastre ar fi trebuit 
să participe la 
întrecere de șah 
tenis de masă.

(Recunoaștem, 
o săptămînă, 
vineri 24 
reporterii nu 
deplasat la 
ca"...).

...Duminică 
nuarie. Conform ace-

vreo 
sau

peste 
adică 

ianuarie, 
s-au mai 
„Suvei-

79 ia
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SIGUR!"
luiași program, iată-ne” 
la liceul „Spiru Ha- 
ret". Ora 9. La intra
re, portarul de servi
ciu este la curent cu... 
programul sportiv al 
zilei : „Nu mai intrați, 
sala de sport este în
cuiată". 
totuși. 
Portarul 
informat 
jurul orei 11“ — ne-a 
mai spus. Am revenit. 
Sala de sport tot în
cuiată.
schimb — prin inter
mediul tovarășei 
la poartă — că direc
toarea cu problemele 
de tineret nu avea 
cunoștință că in ziua 
și la ora respectivă ar 
fi trebuit să aibă loc 
întreceri pentru „Cupa 
tineretului"...

Am insistat, 
Rezultatul ? 

era excelent 
! „Reveniți in ■ 1(f

Am aflat, în

de

n ciuda condițiilor în multe locuri improprii 
de desfășurare a celei de a ll-a ediții de 
iarnă a „Cupei tineretului" — absența ză
pezii reprezentind principalul neajuns — 
în majoritatea asociațiilor sportive se mani
festă interes pentru atragerea cît mai mul

tor tineri și tinere ia startul acestei competiții de 
masă de nivel republican. Gama disciplinelor spor
tive este extrem de largă. Primează șahul și teni
sul de masă, dar în multe cazuri se apelează și la 
sporturi în aer liber, care răspund gusturilor, pre
ferințelor participanților. Este o subliniere pozitivă, 
și un îndemn pentru aiți organizatori.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
Pagină realizată de :

Modesto FERRARINI, Ion GAVRILESCU, Paul IOVAN, Tiberiu STAMA

La Miercurea Ciuc s-a desfă- 
un concurs de patinaj viteză 

,.. _ pistă naturală de gheață lungă 
de 400 m. AU luat parte 825 de pa
tinatori din școli șl asociații spor
tive. (V. PAȘCANU, eoresp.)

© Activitate intensă la fabrica 
de încălțăminte „Flacăra Roșie" din 
București. Din cei 250 de partici
panți lă șah și tenis de masă, cei 
mai buni s-au dovedit a fi Viorel 
Cobzaru, Hie Georgescu, Nicușor 
Laloș, Dumitru Logoffttu, Constan
tin Căvăran. (Nicolae TOKACEK, 
eoresp.).

șurat 
pe o

® Bună organizare a „Cupei ti
neretului" în orașul Gura Humoru
lui. Asociațiile cu posibilități șl-au 
pus la dispoziție sălile și materiale
le sportive — de pildă. Constructo
rul I, Fabrica de cherestea, Foresta, 
F.M.I.L. ș.a. — pentru buna desfă
șurare a întrecerilor. La șah, tenis 
de masă, volei, handbal, baschet, 
tenis de cîmp, popice au luat parte 
pînă acum peste 3 000 de tineri. Cu 
sprijinul Consiliului popular al ora
șului s-a amenajat un frumos pa
tinoar pentru patinaj viteză și agre
ment, s-au procurat patine și ghete 
în valoare de 15 000 lei. (Constantin 
FILIPOVICI, eoresp.)

~__ _________ ___ , pe șoseaua
care duce la Lacul Roșu (kilometrul 
4) s-a organizat 
săniuțe și schi, 
curs .* 755 de c_
asociațiilor sportive 
bila, .1 ™
asemănătoare la 
de 
de

La Gheorghieni,

un concurs da 
.. Pe foile de con- 
elevi și membri ai 

sindicale Mo- 
întreceri 

cu 420 
cu 252

Filatura și Textile. 
Subcetate, 

concurenți, și Bilbor, 
concurenți. (P. VASILE, eoresp.)

de urmat le-am asociat și cî- 
puținâ preocupare fața de

Faptelor demne 
teva care atestă mai 
destinele acestei competiții de masă. Formalismul, 
superficialitatea, tendința de a raporta situații 
neconforme cu realitatea nu au dispărut încă. Se 
impune să stăvilim asemenea atitudini negative, 
sporind continuu spiritul de responsabilitate al 
celor care se ocupă de organizarea întrecerilor 
sportive, activiști, instructori sau antrenori. îndră
gită pretutindeni în țară, „Cupa tineretului" tre
buie să devină realmente un mijloc de atragere a 
cit mai multor participanți la activitatea sportivă.

tocmit.de


CUM APRECIAȚI PROIECTUL 
DE REAȘEZARE COMPETITIONALĂ?

Un sonda] de opinii despre noua formulă divizionară, care a stifnit un justificat interes

. *• •_* <••(_ C D r^zkz.1 « nrr\/>Arlrt In /■» rancxi7fi rc* n cicfc»mi llili rnm. <<
I

Asa cum era și firesc, intențiile F. R. Fotbal de a proceda la o reașezare a sistemului com- 
'............  •* — 1---- •—<-------- :n rîndurile tehnicienilor, activiștilor din cluburi șipetițional divizionar au trezit un larg interes in rîndurile tehnicienilor, activiștilor din 

asociații, ale iubitorilor fotbalului. _ ..... . ... .
în cele ce urmează, antrenori ți membri ai secțiilor iși expun opiniile despre aceste 

care F. R. Fotbal dorește să le aducă sistemului competitioner!.
Dar mai intii să reamintim formula competițională aflată, deocamdată, in stadiu de

modificăripe
DIVIZIA NAȚIONALA : 16 ECHIPE 
DIVIZIA A : 20 DE ECHIPE

proiect :

% _ . . .?• 
Reamintim ca o 
pind cu ediția 1976—77.

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

J DIVIZIA B : DOUĂ SERII A CÎTE 18 ECHIPE
@ DIVIZIA C ; 40 DE SERII A CÎTE 16 ECHIPE, cile una in fiecare județ

în municipiul București.
nouă formulă a campionatului divizionar urmează a fi aplicate cel mai devreme ince- < 

ț 
,\\\\\\\\\\\\\\\\^^

ILIE OANA
(antrenor la Politehnica Iași)

„Apreciez că măsura de reorga
nizare sau reașezare, cum vrem 
s-o numim, a sistemului competi- 
țional este rezonabilă. Se încear
că o concentrare de valori, care 
să sporească, evident, calitatea 
fotbalului practicat la primele eșa
loane. Ca unul care, ani de zile, 
am căutat jucători talentați, mi-am 
dat seama de posibilitățile destul 
de reduse de a găsi fotbaliști apți 
pentru Divizia A. Iată de ce, prin 
concentrarea acestor forțe, fot
balul va avea de cîștigat. Aplica
rea celor preconizate, după pă
rerea mea, trebuie făcută după ce 
echipele au fost anunțate cu un 
an înainte. Dacă se va lua mă
sura din vara aceasta, nivelul 
întrecerii ar coborî simțitor, frica 
de retrogradare ar paraliza orice 
intenție de a practica un fotbal 
mai bun, urmărindu-se, în primul 
rînd, obținerea celor două puncte. 
Dacă se are în vedere să retro
gradeze 5 formații din actuala 
Divizie A, tot pentru calitate, eu 
aș propune ca ocupantele locurilor 
14—15 să susțină meciuri de ba
raj cu primele din B. La viitoarea 
Divizie A, numărul de 20 de echi
pe mi se pare mare".

ANGELO NICULESCU 
(antrenor la Sportul studențesc)
„Acum doi ani, cind eram mem

bru al Biroului federal și cind s-a 
pus în discuție problema măririi 
numărului de echipe in „A“ la 18, 
am fost împotriva acestui proiect. 
Am spus atunci că așa ceva nu e 
bun pentru fotbalul nostru și că 
se va reveni curind asupra acestei 
măsuri. Iată, n-au trecut nici doi 
ani, deci nu s-a așteptat să se ex
perimenteze pe o perioadă mai 
lungă sistemul, să se verifice va
labilitatea lui, și acum acesta e 
pe cale să fie modificat. Ca teh
nician, mă întreb : cind s-a gre
șit, atunci sau acum ? Sper to
tuși că măsura revenirii la 16 e- 
chipe, la primul, eșalon, ne va 
oferi o întrecere competițională 
mai de calitate și că nivelul, in 
ansamblu, al fotbalului nostru va 
crește.

In ceea ce privește noua for
mulă a Diviziei C, cred că ea este 
mai bună. Așa cum se preconi
zează, se vor evita multe eforturi 
materiale, care ar putea fi utili
zate pentru fotbalul de perfor- 
manță“.

CHEVORC GHEMIGEAN 
(vicepreședinte al Colegiului 

central de arbitri)
„Poate că avantajul cel mal 

concret al formulei competiționa- 
Be preconizate, îl reprezintă noua 
structură a Diviziei C. La ora 
actuală, Divizia C înseamnă un 
balast, pretinde cheltuieli mari și 
însemnate forțe care se risipesc. 
Nu are valoare, este mai mult un 
refugiu al jucătorilor ratați. Este 
un non sens să fie girată și cen
tralizată de F.R.F. In atenția 
strictă a județelor, ea își va pu
tea redresa calitatea și sensul. 
Nemaivorbind că la noi, la cole
giu, delegările se fac mai mult 
pentru acoperire de meciuri, în 
dauna valorii arbitrajelor, într-un 
cortegiu inevitabil de discuții și 
suspiciuni.

La eșaloanele superioare, Divi
zia națională și Divizia A, re- 
strîngerea numărului de echipe va 
asigura, firesc, un spor de inte
res și autoexigență.

Propun ca toate echipele din 
Divizia națională să dispute para
lel (în deschidere) un campionat 
de juniori ; de asemenea, ca toa
te echipele din Divizia B să fie 
obligate a întreține un centru de 
copii și juniori".

TIBERIU BONE
(antrenor la A.S.A. Tg. Mureș)
„Și eu sînt pentru reducerea 

numărului de participante la pri
ma divizie, 16 echipe puțind aco
peri mai bine nevoile fotbalului 
nostru în raport cu fondul valo
ric de jucători de care dispunem.

Cît privește cea de a doua 
treaptă competițională, Divizia A, 
o consider inoperantă. Cred că 
selectînd după un criteriu al ie
rarhiei clasamentelor 36 divizio
nare B și repartizîndu-le în două 
serii echilibrate, a cite 18, lucru

rile ar fi foarte clare. In fe
lul acesta, vor rămîne cei mai 
buni dintre cei buni. Din res
tul echipelor care nu vor intra 
Sn acel an in Divizia B să li se 
permită celor mai buni jucători, 
firește este vorba numai de aceia 
de perspectivă, să promoveze fără 
nici o restricție spre vîrful pira
midei. Cît privește retrogradarea 
și promovarea în Divizia B, nu
mărul total al formațiilor să se 
ridice la 6, cîte 3 pentru fiecare 
serie.

Cu propunerile privind compo
nența viitoare a Diviziei C sînt 
de acord, dar cu amendamentul 
ca ocuparea locurilor rămase li
bere în Divizia B să se facă du
pă formula barajelor dintre re
trogradatele B-ului și cîștigătoa- 
rele de serii din C. Dacă mergem 
pe calitate, atunci trebuie să apli
căm și acest principiu, pentru că 
știm că echipe venite din Divizia 
C se întorc rapid la eșalonul lor“.

DUMITRU DRAGOMIR 
(președintele clubului 
Chimia Rm. Vîlcea)

„O Divizie națională de 16 echi
pe, un campionat de A cu 20 for
mații și altul de B cu două serii 
de cîte 18 echipe fiecare, consti
tuie, într-adevăr, o soluție care pre
zintă, mai ales avantajul con
centrării principalelor forțe fot
balistice ale țării. Indiscutabil, 
într-un astfel de sistem competi- 
țional disputele devin mai echili
brate, mai aprige — în sensul bun 
al cuvîntului — mai aproape de 
pretenții, de ceea ce se cere a- 
cum de la echipe și jucători. Se 
va juca un fotbal mai bun, de
osebit de interesante devenind, 
cred eu, și întrecerile din eșaloa
nele A și B.

Aceste argumente mă fac să 
subscriu propunerile avansate".

ION IONESCU
(antrenor la Politehnica Timișoara)

„Proiectul reprezintă o îmbunătă
țire, terminologia lui mi se pare 
mobilizatoare. Divizia națională 
de elită, cuprinzind numai 16 e- 
chipe, o consider logică, nefiind, 
la drept vorbind, in țara noastră, 
mai mult de 16 formații care pot 
asigura o competiție echilibrată.

Viitoarea Divizie A ar permite, 
consider eu, chiar 22 de echipe, 
iar Divizia B două serii a 20 de 
echipe. Această suplimentare la 
„A“ și „B“, o văd realizabilă în 
condițiile climei noastre și nece
sară pentru mărirea numărului de 
jocuri, pentru lărgirea bazei de 
selecție, in slujba Diviziei națio
nale. Funcționalitatea sistemului 
preconizat, incluzînd, se înțelege, 
și descentralizarea Diviziei C, care 
presupune : concentrare la nivel 
superior și o bază mai substan
țială la nivelul compelițiilor-pe- 
piniere, creștere calitativă, echili
bru, corespunde cu fondul de ju
cători buni pe care-i avem“.

LtVIU COMAN 
(antrenor la U.T.A.)

„Consider binevenită această re
așezare a sistemului compttițional, 
Și aceasta din mai multe moti
ve. Mă gîndesc, în primul rînd, 
că din actuala Divizie A vor re
trograda cinci echipe și, automat, 
aproape 75 de jucători vor ieși 
din circuitul Diviziei naționale. în 
mare parte vor fi jucători sub ni
velul diviziei de elită. Sigur, în 
lotul celor cinci retrogradate vor 
exista și fotbaliști dotați. Aceștia, 
gîndesc eu, vor putea fi plasați 
la echipele de frunte, la cele 16 
formații chemate, ele mai ales, să 
ridice valoarea fotbalului nostru.

Găsesc că această formulă cu 
16 echipe în Divizia națională es
te rezonabilă din punctul de ve
dere al fondului de jucători ai 
țării la ora actuală. Pentru că, 
dacă am face o comparație cu 
campionatul austriac, unde numă
rul echipelor din prima divizie 
s-a redus la zece, eu aș conside
ra că e prea mic acest număr. 
16 echipe reprezintă însă, puterea 
reală a campionatului nostru".

CITITORII NOȘTRI care doresc

ION MOTROC 
(antrenor Ia Rapid)

„Era necesară o asemenea for
mulă și o salut. Argumentul Prin
cipal îl reprezintă... antrenorii e- 
chipelor naționale care de-a lun
gul anilor s-au străduit foarte 
mult să găsească 15 jucători de 
valoare. Or, dacă e atît de greu 
să găsești 15 jucători, de ce atunci 
să avem un campionat cu 18 sau 
20 de echipe care nu face decît 
să diminueze valoarea ?! Prin 
noua formulă cu 16 echipe se 
realizează un însemnat pas spre 
sedimentarea valorilor autentice.

Cred că în viitoarea Divizie A 
numărul de 20 de echipe este 
prea mare. Tot din considerentele 
enumerate mai 3us. Tot ca o pă
rere personală, vă spun că retro
gradarea și promovarea în Divi
ziile națională și A ar trebui să se 
facă printr-un baraj. Adică, din 
actuaLa Divizie A să retrogradeze 
trei și nu cinci echipe, iar cele 
clasate pe locurile 14 și 15 să sus
țină un baraj cu formațiile clasate 
pe locul 2 în fiecare serie din ac
tuala divizie secundă. Se înțele
ge, deci, că ocupantele primului 
loc în prezenta Divizie B trebuie 
să promoveze. Barajul l-aș aplica 
și în alcătuirea viitoarei Divi
zii A".

ION REINHARDT 
(antrenor la F.C.M. Reșița)

„Proiectul federației de specia
litate privind reașezarea sistemu
lui competițional la toate nivelu
rile mi se pare oportun. In. fond, 
chiar actualul regulament de or
ganizare și desfășurare a activi
tății fotbalistice stipulează acest 

.lucru intr-unui din paragrafele 
sale.

Trecînd la ierarhizarea competi
țională, proiectul cu Divizia C este 
bun, cu condiția ca promovarea de 
aici în Divizia B să se facă prin 
jocuri de baraj cu retrogradatele 
Diviziei B.

Diviziei intermediare nu-i văd 
rostul. Dacă este vorba de calita
tea competiției, raportată la fon
dul valoric de. fotbaliști existenți, 
atunci să mergem cu măsura pină 
la capăt : să statuăm actuala Di
vizie A la 16 echipe și, tot după 
criteriul valoric, să răminem la 
o Divizie B formată din două se
rii a cite 18 echipe. Aceasta este 
părerea mea“.

ION DOBRIȚOIU 
(vicepreședinte ai clubului 

Universitatea Craiova)
„Eu unul nu cred că reducerea 

primei divizii a țării de la 18 
la 16 echipe este suficientă pentru 
o îmbunătățire calitativă deose
bită a fotbalului practicat la acest 
eșalon. O reducere și mai substan
țială, da !

în schimb, consider că eșalonul 
secund — într-o serie de ' 20 de 
echipe — va determina un salt, 
el concer.trînd cîteva dintre cele 
mai Pnlornice formații din actuala 
Divizie B. Fără rezerve, sînt de 
acord, însă, cu organizarea Divi
ziei C pe 40 serii, cîte una în fie
care județ, plus municipiul Bucu
rești. în acest fel se vor evita de
plasările mai lungi și coalițiile 
unor echipe dintr-un anumit ju
deț pentru a ajuta pe una dintre 
ele să promoveze în Divizia B“.

GHEORGHE OLA 
(antrenor la Șoimii Sibiu)

„Formula propusă mi se pare 
foarte bună, din multe puncte de 
vedere și anume : 1. Permite o 
așezare valorică mai reală a echi
pelor pe diversele trepte competi- 
ționale. 2. Corespunde valorii fon
dului de jucători pe care-l avem, 
în raport cu eșaloanele care vor 
activa. 3. Asigură o treaptă inter
mediară — care devenise necesară 
— intre echipele de virf și divizio
narele B. 4. Ușurează cuantumuri- 
le actuale de retrogradare (3 la A 
și cite 4 la B), care influențează 
negativ calitatea jocurilor. 5. Este 
mai economică, în special prin re
nunțarea la formula divizionară C 
actuală, care nu justifică eforturi
le financiare care se fac pentru ea“.

Exerciții efectuate de dinamoviști, îndrumați de fostul lor coechipier și 
Ion Nunweiller.

Antrenorii federali in control la echipele de

unele explicații în plus in legătură 
cu principiile care stau la baza proiectului de reașezare a sistemului 
competițional sau alte amănunte în legătură cu acest subiect se pot 
adresa ziarului nostru. Tuturor le vom răspunde în cadrul unei rubrici 
care va apărea in funcție de necesități, în săptămîniile următoare.

CONSTATĂRI IN GENERAL
yj

DAR SI LIPSURI CARE PUTEA
Etapa acumulărilor montane se 

apropie de sfîrșit. Formațiile din 
primul eșalon divizionar se pre
gătesc de întoarcere în localită
țile de reședință sau de plecare 
în turnee peste hotare. Aproape 
pretutindeni, în unele cazuri foar
te devreme chiar, s-a trecut la 
susținerea jocurilor de verificare. 
Pasul către etapa precompetițio- 
nală apare astfel evident și însuși 
acest lucru impune necesitatea 
unor succinte 
din tehnic, în

pînă acum, pe planul in-

considerații 
legătură cu

de or- 
ceea ce

s-a făcut
struirii, în raport cu sarcinile ge
nerale ale perioadei pregătitoare 
de iarnă și cu recomandările Co
legiului central al antrenorilor 
pentru returul acestei ediții de 
campionat.

In această idee, ne-am propus 
ca, în rîndurile ce urmează, să 
inserăm cîteva observații pe care, 
trei dintre tehnicienii F.R.F. le-au 
înregistrat cu prilejul controalelor 
executate la șase din echipele di
vizionare A.

ADEZIUNE TOTALĂ A IUCĂT0RI10R LA
Să dăm cuvîntul, mai întîi, . an

trenorului primei noastre repre
zentative, Valentin Stănescu dare, 
urmărind la Sinaia pe DINAMO, 
menționează printre altele : In 
perioada de întrerupere a campio
natului, majoritatea eomponehților 
lotului dinanjovist au fost supuși 
unui tratament special la Băile 
Felix. Controlul medical, la relua
rea pregătirilor, a constatat o 
stare de sănătate bună și un po
tențial fiziologic superior celui 
din perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Cu o singură excep
ție, Dumitrache, care acuzînd o 
mai veche afecțiune lombosciatică 
s-a înapoiat la București pentru 
tratament. Programul de antrena
ment a fost bine întocmit, ținîn- 
du-se seama de indicațiile metodi
ce ale F.KJF., de realizarea unei 
curbe ascendente a efortului, de 
principiul individualizării 
condiția utilizării 
cit mai variate în 
pregătirii. Au fost 
program, și ședințe 
teoretic în cadrul cărora s-au pur
tat discuții în 
ția de joc și

și dc 
unor mijloace 

desfășurarea 
prevăzute, în 
cu caracter

legătură cu concep- 
unele prevederi re-

CONDIȚII DE INSTRUIRE
Tot antrenorul C. Drăgușin a 

urmărit si pregătirile formațiilor 
F.C.M. REȘIȚA și A.S.A. TG. 
MUREȘ, ambele aflate, în prima 
etapă a perioadei de iarnă, la So- 
vata. Iată cîteva din constatările 
sale mai importante : Antrenorii 
1. Reinhardt și T. Bone au un 
program bine alcătuit pe cicluri și 
mijloace bine alese în funcție de 
particularitățile loturilor respecti
ve. In ce privește condițiile de 
instruire, la început acestea nu

r

l
I
i
I
I
li
I

• , După programul normal 
ol echipei, antrenorul ară
dean Liviu Coman lucrează 
suplimentar cu lorgulescu, 
Leac, Bedea, luhasz, Tranda- 
filon și Colnic. Cu primul, 
pentru o-l pregăti serios pen
tru lotul național, cu ceilalți 
pentru a le elimina deficien
țele relevate în sezonul tre
cut.

• Un scurt sondaj efectuat 
in tabăra rapidistă, avînd 
drept întrebare : „Cu cine ați 
dori să jucați in semi finale* e 
Cupei României ?“ Clasamen
tul opțiunilor este următorul : 
1. Steaua 2. A.S.A. 3. Uni
versitatea Craiova. Să vedem 
ce vor spune sorții I...
• Rapidistul 

rămas cu o 
mai plăcuta 
a turului ; 
doare încă, 
destule zile

Bartales a 
amintire nu toc- 

din ultima etapă 
piciorul drept îl 
deși au trecut 
și medicina a

EFORTURI MARI
Echipa a avut asigu- 
corespunzătoare de

gulamentare. 
rate condiții 
cazare, hrană și recuperare după 
efort. Starea disciplinară, bună. 
Remarcabilă receptivitatea jucăto
rilor la eforturi mari, precum și 
dorința, general manifestată, pen
tru o pregătire de calitate și cît 
mai completă.

Antrenorul federal Cornel Dră- 
gușin notează, referitor la echipa 
STEAUA : La Brașov, lotul mili
tarilor bucureșteni a avut la dis
poziție condiții excelente de pre
gătire. Antrenamentele zilnice, 
cîte două, au fost bine pregătite 
și desfășurate sub semnul unei a- 
deziuni țoale a jucătorilor. Dis
ciplina, exemplară. Programul de 
activitate zilnică foarte variat, cu 
un bogat conținut instructiv și 
bine dozat. In sinul echipei există 
o stare de spirit bună și o atmos
feră de lucru favorabilă susține
rii unor eforturi intense. Aceasta, 
grație, în bună măsură, și preocu
părilor colectivului de conducere, 
cit și a exemplului stimulator o- 
ferit de doi dintre jucătorii inter
naționali ai lotului, Dumitru și 
Iordănescu.

Îmbunătățite DIN MERS
nivelul sarcinilor 

lipsei unei săli co- 
călduros 

pentru 
zăpadă,

s-au situat la 
etapei, datorită 
respunzătoare, timpului 
care nu a permis lucrul 
rezistența generală, pe 
precum și alimentației insuficien
te, cantitativ și calitativ, in ra
port cu volumul și intensitatea 
solicitărilor. Măsurile luate ulte
rior (înlocuirea sălii cu circuite 
de forță organizate în aer liber, 
îmbunătățirea alimentației) au a- 
vut darul să optimizeze procesul

ocționat imediat. Oricum, me
dicul echipei, Ștefan Bîrzu, 
speră că foarte curind să 
treacă și ultimele dureri. In
teresant este, insă, că Bar- 
tales participă la toate antre
namentele, iar antrenorul Ion 
Motroc este 
de 
său

foarte mulțumit 
randamentul talentatului 
atacant.

O mărturisire recenta a 
formației Sportul

« 
căpitanului 
studențesc, Oclavian loneșcu : 
„Evident, in turul campiona
tului, rezultatele înregistrate 
de noi nu sînt în concor
danță cu valoarea de an
samblu a lotului ps care ii 
pregătește antrenorul nostru 
Angelo Nicuiescu. Dacă toți 
am fi manifestat un plus de 
combativitate și de re ponsa- 
biiitate, altul ar fi fost acum 
locul ocupat de noi. în pri
măvară sînt sigur că lucru
rile se vor schimba in bine 1"

de înstr 
căruia n 
tivă și 
premisă] 
de conți 
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• După ce a man 
tos în Divizia B (nun 
tr-un singur meci a 
6 -goluri l), înaintașu 
trai Cotec de la C.fl 
mișoara a fost căutat I 
mulți antrenori de Divizl

de transferor 
promovare j 
Pină la urma 
pentru PoliteN

atît mai mult cu cît noi 
lament 
tează o 
în sus".
a optat 
mișoara.

unul din I 
efectuate del

® La 
montele 
Timișoara, la Buziaș,



►r secund, 
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TURNEUL ECHIPEI UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ÎN BRAZILIA: PRIMELE SUCCESE

RIO DE JANEIRO, 24 — Cores
pondentul 
Păunescu,

Valentin
In ultima 

de fotbal Uni- 
a mai susținut 
turneul pe ca- 

în această pe- 
Toate cele trei

Agerpres, 
transmite : 

săptămînă, echipa 
versitatea Craiova 
încă trei jocuri în 
re îl întreprinde 
rioadă în Brazilia,
partide s-au desfășurat în orașul 
Cuiaba (statul Mato Grosso), ad
versarii fotbaliștilor români fiind 
echipe din această localitate. în 
Drima dintre aceste trei partide, 
craiovenii au întîlnit formația 
„Mistu“, pe care au întrecut-o cu 
scorul de 1—0, prin golul marcat 
de Țarălungă în min. 68.

A doua partidă, 
duminică, în care

desfășurată 
Universitatea 

a avut ca partener de întrecere

echipa Operario Cuiaba, s-a 
cheiat după 55 de minute de 
din cauza uncii ploi torențiale. In 
minutul în care s-a întrerupt jo
cul scorul era de 1—0 în favoarea 
gazdelor

în sfîrșit, marți, Universitatea 
Craiova a întîlnit o selecționată 
a orașului Cuiaba (întărită cu doi 
jucători de la Botafogo Rio de 
Janeiro) de care a dispus cu sco
rul de 3—0, prin golurile marcate 
de Oblemenco (min. 60. — din 11 
m, 70 șl 73).

La această oră, Universitatea 
se află din nou la Campo Grande, 
tot în Mato Grosso, unde va ’taai 
juca două partide : cu Comercial 
și din nou cu Operario, urmînd 
ca apoi să plece spre Sao Paulo 
sau Manaus.

în- 
joc,

A
MECIURI AMICALE

IVE;
IPSI1

, în cadrul 
ucătorilor, ac- 
reprezintă o 
oare realizăii 
te. Cîteva ex- 
le la aprecic- 
, a stării dis- 
(F.C.M. Reși- 

an (A.S.A.). 
observații a- 
li federal Ro- 
i formațiile 
L, ambele în 
te : Atît la 
hipa din Va- 
ă indicațiile 
I antrenorilor 
nul de efort, 
it și evidența 
1, alimentația 
cere sînt co
rii, în totali- 
irogramul de 
ar antrenorii 
oscsc mijloa- 
! pregătire.
în ansamblu 
lipsuri care 
noastră, să- 

ai este încă 
data reluării 
tnci cînd di- 
t vor trebui 
tul returului, 
iele celei de 
analului, iar 
noștri frun- 
ribuția și la 
pci naționa- 
regătiri de 
rămine, deci, 
acestei peri- 
își propune 

t de control 
și verifica- 

inerale, prin 
apunțat cu 
li£.ă^a turu- 
inimitate de 
tlor divizio-

STEAUA: 7—1 (2—0) 
CU ELECTRONICA

După pregătirea de la Brașov, 
Steaua a revenit luni în Capi
tală unde își continuă antrena
mentele cu aceeași intensitate. 
Miercuri, divizionara A a efec
tuat un meci-școală cu echipa 
sa de tineret-speranțe, iar vi
neri, pe unul din terenurile de 
Ia complexul sportiv de ia 
Ghencea, a susținut o altă par
tidă de verificare, a treia din 
acest an, prima în Capitală. De 
data aceasta, 
divizionara C 
se află încă în perioada pregă
titoare, după 
chipa antrenată de C. Teașcă și 
E. Jenei a arătat că a atins 
bun stadiu de pregătire. Pe 
teren, foarte bun și intr-un 
dru primăvăratec, jucătorii 
alergat mult, dovedind o evidentă 
poftă de joc. Grație pregătirii fi
zice superioare, Steaua s-a des
prins de adversara sa, mai ales, 
după pauză. Formația militară a

învins cu 7—1 (2—0), prin golu
rile înscrise de Dumitru (2), Năs
tase (2), Iordănescu, Fl. Dumi
trescu și Ion Ion. Iată formația 
aliniată de Steaua : Iordache — 
Sătmărcanu, Sameș, Vigu, An- 
ghelini — Dumitru, Dumitriu IV, 
Iordănescu — Ion Ion, 
Fl. Dumitrescu (Răducanu).

Năstase,

Steaua a 
Electronica.

întîlnit
Deși

cele văzute ieri, e-

un 
un 
ca-
au

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
VULTURII TEXTILA LUGOJ 

4—0 (2—0)
în al doilea joc dc verificare 

susținut joi de studenții timi
șoreni în compania divizionarei 
B Vulturii Textila Lugoj, antre- 

Ionescu a rulat un nu- 
18 jucători. Golurile 

înscrise de Bungău (din 
Cotcc, Bojin și Bagiu 
în prima repriză au 

Mehedințu, Păl- 
tinișan, Arnăutu, Maier — Voi- 
nca, Surdan, Bungău — Mine, 
Cotec, Floareș. După pauză, eu 
mai fost folosiți Catona, Dem- 
brovschi, Crîngașu, Lața, Anghel, 
Bojin și Petrescu.
P. ARCAN — coresp. județean

norul Ion 
măr 
au
11 m),
(autogol), 
jucat: Jivan

de 
fost

ACTUAL1TATI • ACTUALITĂȚI ®
® A.S.A. TG. MUREȘ VA JU

CA IN BULGARIA. în perioada 
18—25 februarie,
Armata Tg. Mureș 
un turneu de două 
garia.

formația A.S. 
va întreprinde 
jocuri în Bul-

SI
JOACA,

IN „CUPA
Gorj organizează o in- 
competiție fotbalistică 
„Cupa Unirii", la care 

lingă cele

® F.C. ARGEȘ 
BUCUREȘTI -----
MÎINE, 
C.J.E.F.S. 
teresantă 
dotată cu 
vor participa — pe 
două divizionare C din județ, Mi
nerul Motru și Minerul Rovinari 

•— cunoscutele formații F.C. Argeș 
(Divizia A) / —
(lidera seriei a II-a din Divizia 
B). Sîmbătă, pe stadionul muni
cipal din Tg. Jiu, vor juca F.C. 
Argeș cu Minerul Motru și Rapid 
cii Minerul Rovinari’. Duminică 
dimineață vor avea loc meciurile 
Minerul Motru — Minerul Rovi
nari și, ca partidă vedetă, F.C. 
Argeș — Rapid București. (M. BĂ- 
LO1 — coresp.).

RAPID 
AZI Șl 
UNIRII".

și Rapid București

F.C.M. REȘIȚA SPRINTEAZA DIVIZIONARELE A
IN PREGĂTIRE

CU GÎNDUL LA COMPETIȚIILE EUROPENE
Cînd caravana lui F.C.M.-' Reșița 

a descins din autocar în fața 
noului și somptuosului hotel So
vata ceața învăluia liniștita sta
țiune balneară pitită în zona 
lacurilor de la poalele' munților 
Gurghiului. Dar zăpada, după ca
re antrenorul Reinhardt alergase 
sute de kilometri și de care își le
gase speranțele pentru îngreunarea 
ședințelor de antrenament, lipsea 
aproape cu desăvîrșire. Ici, colo, 
cîte un petec alb. Au mai venit și 
alte vești neașteptate : ^piscina cu 
apă încălzită din mod^rpul com
plex balnear n-a fost' dată încă 
în folosință ; în pădure nu se pot 
face crosuri întrucît dezghețul a 
înmuiat pămîntul ; din aceleași 
motive, terenul de lingă gară e și 

fi fost prea 
totul ca pe 
gind Rein-

el impracticabil. „Ar 
frumos să meargă 
roate", și-a spus în „___ ___
hardt. S-au auzit și unele mur- 
mure : „Poate că era mai bine 
să stăm acasă, la Semenicul nos
tru..." Poate ! Varianta aceasta, 
probabil, o regretau și factorii de 
conducere, însă ce rost avea acum 
ca toată lumea să... cînte aceeași 
melodie ? în fond, tot aici, în 
preajma lacului Ursu, astă va
ră, în perioada pregătitoare a tu
rului, au început sprinturile reși- 
țene ce aveau să se convertească 
în acel meritat dar neașteptat loc 
2 după consumarea primei jumă
tăți a campionatului.

După ce s-au făcut repartizările 
pe camerele de la etajul V și nu 
înainte de a schimba urările tra
diționale cu vechi prieteni (fotba
liștii de la A.S.A. sînt cazați și 
ei aici, cu un etaj mai jos), noii 
sosiți au luat masa la cantina sta
țiunii și somnul a venit repede. 
Oboseala unei călătorii de aproa
pe 12 ore își spunea cuvîntul.

A doua zi dimineață „acumula
torii" Reșiței au fost conectați 
din nou la priza antrenamentelor 
menite să asigure echipei sporirea 
rezistenței și a forței, indici care 
s-au dovedit scițzuți spre finalul 
sezonului. La vechiul lot, rulat în 
tur, cîteva prezențe noi : Dianu, 
o rapidă extremă de la diviziona
ra C Metalul Bocșa („E un fel de 
Atodiresei, cu aceleași calități", 
spune I. Reinhardt), Coșereanu, 
de la Autobuzul București, Necșo-

ACTUAL1TATI
9

și Chimia Rm. Vilcea — C.S. Tul- 
cca 4—0 (3—0). Au înscris : Șutru, 
Tătaru (2) și Iordache. Antrenorul 
Victor Stănculescu a folosit for
mația : Oană (Șchiopii) — Lepăda- 
tu, Stoica, Borz, Cincă — Donosc, 
Tătaru, Șutru — C. Nicolae, Oro- 
vitz, Iordache. Duminică, de la 
ora 11, vor juca Chimia Rm. Vîl- 
cea (tinerct-speranțe) — S.C. Tul- 
cea .și Chimia Rm. Vilcea — Di
namo Slatina. (Paul GIORNOIU — 
coresp.)

LA 6 FEBRUARIE, I'.C. CON
STANȚA,— CERNOMOREȚ ODE- 
SA. După stagiul de pregătire de 
la Timișul de Sus, echipa F.C. 
Constanța va reveni pe 
primele zile ale lunii 
La 6 februarie, F. C. 
va susține acasă un joc 
compania formației ~___ __
Odesa, ocupanta locului 3 în cam
pionatul Uniunii Sovietice.

litoral în 
februarie. 
Constanța 
amical în 

Cernomoreț

DUMINICĂ 
IN CAPITALĂ

Stadioanele bucureștene găz
duiesc mîine jocuri cu carac
ter de verificare susținute de 
formații divizionare A din 
Capitală.

SPORTUL STUDENȚESC 1- 
naugurează și seria întîl- 
nirilor amicale internaționale 
evoluind, în fieful său de )a 
„Politehnica" (ora 11,30), în 
compania echipei bulgare 
DUNAV RUSE, care activea
ză în prima Divizie.

Liderul clasamentului. DI
NAMO BUCUREȘTI, înapoiat 
ieri de la pregătirea efec
tuată la munte, va juca cu 
VISCOZA, pe terenul aces
teia, de la ora 11.

•eputul lunii
6 februarie 
ce TESTUL 
în 12 minu- 
0 metri), în 
t al F.R.F. 
ebit de im
ită cu toată 
lundere, cu- 
■îndeplinirea 
upă sine nu 
și interdic- 
ă de a par- 
ț campionat

• „CUPA CHIMIA". în perioada 
pregătitoare pentru reluarea cam
pionatului, la Rm. Vîlcea se des
fășoară în organizarea diviziona
rei A locale, o competiție dotată 
cu „Cupa Chimia" la care parti
cipă, clubul vîlcean cu două echi
pe, 3 divizionare B : Dinamo Sla
tina, Electroputere Craiova și C.S. 
Tulcea și divizionara C Nitramo- 
nia Făgăraș. în prima etapă dis
putată joi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

Dinamo Slatina — Chimia Rm. 
Vîlcea (tineret-speranțe) 1—0 (1—0)

>i reprezentanți ai 
galerii timișorene : 
'intele „clubului su- 
, Dcrel Petru, și un 
al aceluiași club, 
ici. Sosiseră, nu „in 
se înțelege, ci pen- 
mboliza, prin gestul 
mentele celor cîteva 
>ameni care intonea- 
tică de duminică, 
i, noi te iubim I"

I

am de gind să jac pînă 
atunui ! Am impresia însă că 
a venit ceasul să pun și eu 
ghetele în cui. O voi face 
chiar după returul campiona
tului. Și vă rog să rețineți : 
vreau să plec frumos de pe 
gazon, vreau ca spectatorii să 
spună în ultima etapă : ,,Uite 
că Naghi ăsta nu are 
dreptate că este bătrîn, mai 
poate să joace încă cîțiva 
ani la echipa cJe pe Mureș*.

i

• NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
SE PREGĂTEȘTE CU EXIGENȚA'. 
Dc la 16 ianuarie, fotbaliștii fă- 
gărășeni se găsesc la Călimănești 
unde, . sub conducerea antrenoru
lui Nicolae Belizna, se .pregătesc 
cu conștiinciozitate. In continuare, 
ca va susține opt jocuri de veri
ficare cu formații de Diviziile A 
și B, în scopul omogenizării for
mației de bază. Antrenorul Beliz
na are la dispoziție următorul lot 
de jucători : Suciți, Teodorescu, 
Hinția, Vărzaru, Nacu, Gheorghe, 
Tăulea, Csutak, Mocanu, Boantă, 
Iloj, Borbley, Filip, Echer, Chirie, 
Ioniță, Drăgoi, Rechițeanu, Loncer 
și Pufescu. (V. LAZĂR — coresp.)

• ARBITRII GĂLĂȚENI SI-AU 
ÎNCEPUT PREGĂTIRILE. în ve
derea noului sezon competițional, 
arbitrii gălățeni și-au reluat pre
gătirile la 12 ianuarie. ~ 
riguros control medical, 
cut la efectuarea a cîte 
trenamente de pregătire 
se desfășoară săptămînal, 
mitent cu lecțiile teoretice. Tot
odată, sub directa supraveghere 
a doctorului Gr. Bîrsan, respon
sabilul sectorului tehnic, se desfă
șoară seminarizarea celor 186 de 
arbitri gălățeni. In aceste zile, 
odată cu începerea jocurilor ami
cale, cavalerii fluierului din Ga
lați au fost văzuți și ei condueînd 
o serie de meciuri. (T. SIRIOPOL 
— coresp. județean)

După un 
s-a tre- 

două an- 
fizică, ce 

conco-

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La 28 ianuarie 1975, PRIMA TRA

GERE EXCEPȚIONALA LOTO DIN 
ACEST AN.

nr.

Jaghi, aflat cu echi- 
A.S.A. — la Sovata, 
iri, la cîteva minu- 
un intens ontrena- 
care Tibcriu Bone 
timpul cu ochii pe 

, Miki, arată-le că 
încă tînăr") ne de- 

Am sărit pragul ce- 
e ani și vă spun 
se simte. Am iubit 

aiul și am să-l iu- 
pînă la adinei ba

iu vă speriați, nu

• în citeva din camerele 
hotelului ,.Rozmarin" din 
Predeal se află... regulamen
tul Jocului de fotbal. Condu
cerea tehnică o echipei UTA 
a hotărît ca jucătorii arădeni 
să studieze tn preaătirea de iar
nă cit mai amamj'ntit toate 
regulile fotbalului. Și aceasta 
pentru ca intervenția arbitri
lor să se facă cit mai puțin 
simțită în retur I...

va desfășura după 
din 20 august 1974 
două faze ?
efectuează 2 extra-
12 numere din 90

Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 18 ? După tragere rulează fil
mul artistic „Micul dejun la Tif
fany".

...Alte amănunte interesante găsiți 
în prospectele tragerii existente 
in agențiile Loto—Pronosport ?

Participant! I Agențiile Loto—Pro
nosport vă așteaptă I

tS

ȘTIAȚI CA...
...Tragerea se 

formula tehnică 
și va cuprinde

La faza I se 
geri : una de
șl a doua tot de 12 numere, în con
tinuare, iar la faza a II-a se efec
tuează alte trei extrageri de 
G numere, fiecare extragere.

...In total se vor extrage 
numere ?

..Participarea se face pe 
de 5 lei și 15 lei varianta ? 
variantele de 15 lei au. însă drept 
de a participa la toate cele 5 
trageri de la ambele faze.

Tragerea are loc marți 28 
nuarie 1975, la București, în 
Clubului Finanțe Bănci din

cile
42 de
bilete 

Numai
ex-
ia- 

sala 
sir.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 24 IANUARIE 1975

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1.665.955 lei din care : 725.610 lei report. 
Extragerea I : 44 30 11 81 54 53 33 85 
52 ; Extragerea a ll-a : 45 77 61 19 1 
40 22 88 33. Plata cișligurilor pentru a- 
ceastă tragere se va face astfel : în Ca
pitală începînd cu 3 februarie pînă la 
24 martie, în țară aproximativ din 7 fe
bruarie pînă la 24 martie 1975. Plata cîș- 
tigurilor prin mandate poștale se va face 
începînd din 7 februarie 1975.

Iu de la-_„U“ Cluj-Napocă, Carai- 
van și Rădulescu promovați de la 
tineret-speranțe. Au rămas acasă 
Roșea și Georgevici, ambii bol
navi, ultimul de hepatită. Durata 
primei ședințe : 90 de minute. 
Preparatorul fizic Iosif Kudiimaj 
dă startul obișnuitei încălziri : o 
alergare ușoară, genuflexiuni, ro
tari și aplecări de trunchi, două 
alergări de cîte 500 dc metri, din 
nou 6 minute de exerciții pentru 
mobilitate și patru lansări scurte 
pe distanța a 60 de m. Greul însă 
abia acum începe,, odată cu ata
carea părții fundamentale a lec
ției. Pe panglica de asfalt de lingă 
Iacul Ursu s-a ales o porțiune 
de circa 80 de metri cu un unghi 
de înclinare de aproximativ 35 
grade. Ultima treime a pantei se 
cere a fi accelerată. Plecările se 
dau în grupuri de cîte 4—5 jucă
tori.. Primul grup lansat : Atodi
resei, Florea, Ologeanu, Filipescu. 
învingător : Atodiresei, cu 11 se
cunde. Și seriile curg una după 
alta. Reinhardt Cere cu insistență 
atacarea treimei — „acolo se ca
pătă forța picioarelor". 10 ase
menea alergări cu pauzele de re
venire și cu luarea pulsului nu 
trec chiar atit de ușor. Toată lu
mea gîfîie, transpirația curge, 
dar nici glumele nu lipsesc. An
trenamentul ia sfîrșit cu două 
ture de alergare (aproximativ 2800 
m) în jurul lacului, cei 22 de ju
cători fiind împărțiți în două plu
toane mari. Timpii realizați au 
fost în jurul a 12 minute. Pri
mul grup a avut mereu în frunte 
pe Bora, Filipescu, Ologeanu și 
Atodiresei. Iar celălalt pe cei trei 
portari, Constantin, Caraiman, llieș 
plus Beldeanu, Pigulea și Nestoro
vich Puls Ia terminarea cursei: între 
160—175. în drum spre hotel, unul 
dintre oaspeții stațiunii, prezent 
la antrenamentul rcșițenilor, ex
clamă : „Intr-adc i-, înainte de a 
fi o joacă, fotbalul cere muncă, 
eforturi, pe care noi, cei din tri
bune, nici nu le intuim".

Ceasurile se scurg repede în 
stațiunea Sovata. După masa de 
prînz și somnul obligatoriu, Rein
hardt își invită elevii la o altă 
„porție" de pregătire. Un circuit 
clasic de forță (lucru cu haltere, 
la corzi, escaladarea celor 60 de 
trepte cu un unghi de pantă de 
45 grade — mai întîi prin sări
turi cu ambele picioare, apoi cu 
fiecare picior în parte). Se aud 
îndemnuri-reproș : „Hai Beldeanu, 
forțează acum !“, „Bora, lucrează 
mai intens !“, „Vorbește mai pu
țin, Dianule !“, dar și cuvinte de 
laudă : „Bine Atodiresei", „Bravo 
Hergane", „Portarii sînt la înăl
țime !“.

PUȘCAȘ : „Aoia uțitcpi sa reînce
pem bătălia pentru un loc în com

petițiile continentale !“

A doha zi programul a cuprins 
alergări pe bucăți stabilite dina
inte, astfel 3x200 m, 3x300 ni, 
4x400m, 4x500 m, plus două tururi 
de aproape 3 000 de m, timpii rea
lizați fiind în general sub cifrele 
planificate. Antrenorul Reinhardt 
este mulțumit că jucătorii răspund 
la efortul cerut, deși se mai în- 
tîmplă ca unii, cîte o dată, să-și 
mai permită momente ceva mai 
prelungite de relaxare. Ochiul ex
perimentatului tehnician îi sur
prinde însă în flagrant delict, și, 
firește, nu-i iasă în... pierdere. E 
în joc doar acel loc 2 pe care 
iernează în prezent F.C.M. Reșița, 
loc pe care dorește cu ardoare 
să-l mențină pentru a primi ast
fel botezul primei participări in- 
tr-una din Cupele europene, edi
ția 1975—1976.

Stelian TRANDAFIRESCU

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA

JUVENTUS? LAZIO?
Infringerea lui Juventus la 

Roma de către Lazio și succesivul 
scor egal realizat de aceasta din 
urmă la Florența, nu numai că a 
redlmensionat echipa torineză, ci 
a și revitalizat un campionat care 
amenința să se reducă la marșul 
solitar și triumfal al echipei lui 
Parola. Astfel, înaintea ultimei e- 
tape a turului, nu se cunoaște 
încă cine va fi lider de iarnă în 
edifia 1974/75. Juventus, care se va 
deplasa la Vicenza, sau Lazio, care 
va susține și ea un meci în depla
sare, la Ascoli ? Ori se vor afla, 
ambele, la egalitate de puncte, în 
frunte ? Greu de spus, dar, dacă 
pronosticul ar reflecta cu fideli
tate valoarea arătată de cele două 
echipe pînă acum, favorizată în 
lupta pentru acest titlu simbolic 
este Juventus, care ar trebui să-i 
depășească pe „linari", chiar dacă

Lazip merită, la rindul său, să ciș- 
tige la Ascoli.

Duminică, după citeva etape cu 
întîlniri de înalt nivel, campiona
tul italian își încheie prima par
te cu un program mai degrabă 
tern, în care ultimele clasate se 
întilnesc cu cele mai bune. In a- 
fară de Lanerossi Vicenza — Ju
ventus și Ascoli — Lazio, în pro
gram mai figurează partidele : 
Fiorentina — Sampdoria, Milan — 
Ternația, Napoli — Varese, Tori
no — Cagliari, confruntări încarc 
normal ar trebui să cîștige gaz
dele. Rămîn doar două partide de 
oarecare interes : Roma — Inter 
(pentru rivalitatea tradițională 
care există între cele două echipe, 
precum și pentru forma bună pe 
care o arată Roma în ascensiunea 
sa către locurile fruntașe) și Ce
sena — Bologna.

CKARE TRENTINI

DE PRETUTINDENI •
LA CONDUCEREA 

echipei reprezentative 
a U.R.S.S., au surve
nit modificări, 
fost desemnați 
antrenori 
(Oleg Bazilievici și 
Valeri Lobanovski) și 
un antrenor secttnd 
(Iuri Morozov). Echi
pa olimpică vă fi pre
gătită de Nikolai Sta
rostin, Konstantin Be
skov și Nikolai Gu
liaev.

DUPA 
REA C.M., 
Henry 
(Haiti) a 
contract 
Miinchen 
sânt este 
că noul jucător achi
ziționat de miinche- 
nezi nu a fost nici 
măcar o dată introdus 
în formație I Antre
norul Merkl explică t 
titularul Hermann a- 
pără atit de bine, în-

Au 
doi 

principali

TERMINA- 
portarul 

Francillon 
încheiat un 

cu formația 
1860. Intere- 
însă faptul

DE PRETUTINDENI
să-lcît n-am motiv 

schimb...
CEL MAI TÎNAR 

antrenor din ligile 
engleze de fotbal este 
Trevor Hartley, de Ia 
Birmingham. El are 
doar 23 de ani ! De 
altfel, în actualul se
zon, „lotul antrenori- 

’ lor" a fost serios re
împrospătat. La cele 
92 de echipe din pri
mele trei ligi, au fost 
schimbați 43 de an
trenori.

ASTAZI sc va re
lua campionatul vest- 
german. Bayern Miin- 
chen are la cîrma 
echipei pe antrenorul 
Dettmar Cramer, care 
în returul campiona
tului va avea o mi
siune dificilă cu obiec
tivul pe care și 
propus :
nui loc printre pri
mele 4. Bayern ocupă

l-a
ocuparea u-

17 
loc 
de

acum locul 13, cu 
puncte. Pe primul 
se află, cu 23 
punte, Borussia Miin- 
chengladbach, care, în 
meci restanță, a dis
pus, cu 1—0, de Schal
ke 04. Tot 23 .puncte 
are și Hertha, care o- 
cupă locul 2 și este 
urmată de Hamburger 
S.V. și Kickers Of
fenbach, cu cîte 22 p.

IN MALTA cam
pionatul național a 
fost suspendat ! Moti
vul ? Unele manifes
tări nesportive petre
cute la meciurile de 
campionat. JQumai în 
decurs de o 'săptămî
nă s-au înregistrat 
două incidente, în 
cursul cărora arbitrii 
au fost molestați de 
către jucători și spec
tatori. Pînă la termi
narea anchetei, cam
pionatul a fost între
rupt.



Pe agenda lunii februarie, 
trei campionate mondiale 
și numeroase alte întreceri 

de amploare

•>

’■-nceput destul de spectaculos (să ne reamintim, de exemplu, 
I campionatul mondial universitar de handbal), noul sezon com- 

petițional internațional va continua în luna februarie cu o se
rie de întreceri pe cît de atractive, pe atît de importante. Firesc, 
agenda competiționaiă este dominată de cele cîteva campionate 
mondiale (tenis de masă, biatlon, bob), dor rețin atenția și o serie 
de alte întreceri cu caracter oficial, unele (meciul de handbal din
tre reprezentativele feminine ale României și R. F. Germania) 
avînd, de asemenea, o însemnătate deosebită.

Luna februarie programează, așadar, examene importante pentru 
sportivii noștri, dornici, desigur, să le susțină cît mai bine, să ob
țină noi și cît mai valoroase performanțe.

în numărul de astăzi — pregătiri,-amănunte și cîteva anticipații 
privind șansele echipelor șî loturilor noastre reprezentative.

k\\\\\\\\\^

I

ECHIPELE NOASTRE ÎNAINTEA
LA TENIS Ut MASĂCAMPIONATELOR LUMII

Unul dintre cele mai vechi și mai mari 
orașe indiene, Calcutta (cu peste 8 mi
lioane de locuitori), găzduiește în prima 
jumătate a lunii februarie (6—16) 
de-a 33-a ediție a c_ 
diale de tenis de masă.

Competiția supremă a sportului min
gii de celuloid reunește un număr con
siderabil de participanți : aproximativ 
500 de jucători șl jucătoare, făcînd 
parte din 53 de echipe masculine (Cu
pa Swaythling) și 41 feminine (Cupa

___  . ) cea 
campionatelor mon-

alcătuită numai din apărătoare. Viorica 
Moldovan ar putea, cu loviturile ei mai 
variate, să constituie, eventual, o par
teneră mai adecvată pentru Maria Ale
xandru la dublu (în Cupa Corbilion se 
Joacă in genul Cupei Davis, patru par
tide de simplu și una de dubiu). Rămîne 
in discuție și Liana Minuț (16 ani), ta
lentată dar încă insuficient formată pen
tru C.M.

La băieți '(Cupa Swaythling cuprinde 
numai meciuri de simplu — 9 — cîștigătoare

atingă

Foto : S. BAKCSY

SI MEDALIILE DE LA ANTERSELVA

Mereu neobosită Maria Alexandru se pregătește intens pentru C.M. Iată 
o secvență de la antrenamentul de ieri de la Floreasca.

Biatlonul este, de fapt, o va
riantă modernă a unei probe tra
diționale în schiul românesc — 
patrula militară, printre pionierii 
căreia îl reținem pe locotenentul 
Gheorghe Scîrneci și echipa sa 
(prezenți în 1928 la .tocurile Olim
pice de la St. Moritz) și pe ma
iorul Ștefan Ionescu (aflat și el 
cu o patrulă, 20 de ani mai tîr- 
ziu, la Jocurile Olimpice desfășu
rate tot 'la St. Moritz). Succesorii 
acestora au fost, cu ani în urmă, 
Vilmoș, Carabela, Cîmpoia, Cercel 
ș.a., care, au cochetat o bună bu
cată de vreme cu succesul. Actua
la gen'erație a deschis — prin 
medalia de argint cucerită de 
Gârniță la campionatele mondiale 
de la Minsk (1974) — perspectiva 
luptei pentru pozițiile premiate.

Acum, Gârniță, Voicu, Fontana, 
Cristolovcanu, Vestea se află 
la ora deplinei maturități, capa
bili de performanțe superioare. 
După experiența „Sapporo 1972“ și 
după rodajul în unele mari com
petiții, în structura actuală a re
prezentativei, sub conducerea an
trenorilor C. Tiron și M. Stuparu, 
s-a eliminat decalajul cantitativ 
și calitativ de pregătire față de 
principalii pretendenți la medalii, 
biatloniștii din U.R.S.S., R.D. Ger
mană si din țările nordice. La 
Anterselva (Italia), la mijlocul lu
nii februarie (10—16), medaliile vor 
reveni — după o dispută mai 
echilibrată decît oricînd — celor 
ce vor beneficia de o concentrare 
maximă de moment, fără ratare 
la tir, și de dispoziția unei excep
ționale zile de alergare. în aceste 
condiții, ne permitem să credem 
în șansa biatloniștilor români, a- 
vînd ca argument volumul și in
tensitatea pregătirilor, precum și 
responsabilitatea personală maxi
mă pe care schiorii țării noastre

ROMANIA -R.F. GERMANIA,
LA HANDBAL FEMININ

in calificările pentru C. M

V. Fontana va în
cerca să 
in acest an nivelul 
performanțelor ob
ținute de Gh. Gâr

niță în 1974

și-au asumat-o alături de antre
nori. La ediția preolimpică a cam
pionatelor mondiale, concufenții 
români, în frunte cu Gârniță, vor 
fi prezenți pentru a-și apăra me
dalia de argint cucerită la Minsk,

pentru prospecta și fortifica
șansele echipei României într-o 
confruntare cu elita mondială a 
disciplinei, în perspectiva olimpi
că „Innsbruck 1976“.

Mihai BĂRÂ

„Mondialele“ de la Cervinia

PRILEJ DE AFIRMARE PENTRU TINERII
• Antrenamente pe pista artiiicială de la
• Intense pregătiri pe useat in țarâ • o noua 
de periormeri? © Ce ne declară... antrenorul

BOBERI
Ohcrliof

„ștaîc(d“
Pdllțliril

Corbillon). Printre participanții venițl de 
pe toate continentele se vor afla și 
sportivii români. Ei vor concura la toate 
cele 7 probe : echipa de fete și de 
băieți (6—10 februarie), simplu și dublu 
fete, simplu și dublu băieți, 
(12—16 februarie).

Așa cum s-a mai anunțat 
tele României fac parte din 
lor 16 formații de categoria . , .
țite în cîte două grupe, A și B), echi
pele noastre figurînd în grupa B (8 re
prezentative), atît la fete (alături de 
R.P. Chineză, Japonia, R.F. Germania, 
Anglia, Iugoslavia, Polonia, Bulgaria), 
cît și la băieți (împreună cu R.P. Chi
neză, Japonia, Iugoslavia, Ungaria, An
glia, Indonezia. India).

Fără îndoială, în vederea ediției in
diene a C.M., sportivii noștri s-au pre
gătit asiduu. Totuși, antrenorii loturilor, 
Ella Constantinescu (fete) și Nicolae 
Angelescu (băieți) au încă unele sem
ne de întrebare în privința definitivării 
echipelor. Pentru trei locuri în echipa 
feminină candidează, în afara Măriei 
Alexandru (titulară sigura), jucătoarele 
Magdalena Lesai, Lidia Zaharia, Viori
ca Moldovan, Liana Mihuț. Primele două 
sînt jucătoare defensive cu precădere și 
este greu să fie prezentată o formație

dublu-mixt

selecționa- 
rîndul ce- 
I (împâr-

devenind echipa care obține 5 victorii) 
din 5 jucători (Gheorghe, Doboși, Fi- 
rănescu, Buzescu, Giurgiucă), patru vor 
obține titularizarea pentru Calcutta. Se 
pare că primii trei întrunesc sufragiile, 
cel de-al patrulea urmînd să fie ales 

și experimentatulintre tînârul Buzescu 
Giurgiucă.

Indiscutabil, am fi 
doielile tehnicienilor 
din faptul că le este w. - . 
între atîtea valori. Dar, cu excepția Mă
riei Alexandru (care participă de peste 
20 de ani la C.M.), colegele și co
echipierii ei nu au atins încă cotele com
parabile cu cele mai bune „palete" din 
lume, 
foarte 
piate 
panie 
siune 
lui, dar nu trebuie exclusă nici o cădere 
spre zona periculoasă a lanternei roșii 
(echipele clasate pe locurile 15—16 vor 
retrograda în categoria a ll-a, în care 
vor evolua la C.M. din 1977). Să spe
răm că echipele noastre (mai ales cea 
feminină) vor reuși să se plaseze în cursa 
pentru prima variantă.

bucuroși dacă în- 
noștri ar proveni 

greu sâ se decidă

Vor fi întîlniți, firește, adversari 
puternici, forte destul de apro- 

la nivel superior. în aceasta corn- 
de elita, este posibila și o ascen- 
în prima jumătate a clasamentu-

C. COMARNISCHI

Cea de a Vl-a ediție a campio
natului mondial de handbal fe
minin începe la 16 februarie și se 
încheie la... 14 decembrie 1975. Nu 
este vorba de un maraton hand
balistic. F.I.H. a programat în 
prima parte a anului meciurile de 
calificare și la sfîrșit turneul fi
nal. In afara campioanei mondia
le (Iugoslavia) și a reprezentativei 
țării organizatoare (Uniunea So
vietică), celelalte 10 participante 
la turneul final trebuie să se ca
lifice în meciuri directe (Europa) 
sau în turnee (Asia, Africa, Ame
rica). Sînt rezervate 7 locuri pen
tru Europa și 3 pentru celelalte 
continente.

în cadrul calificărilor directe, 
reprezentativa României — medar 
liată cu argint la ediția a V-a 
(Iugoslavia, 1973) — susține dubla 
întîlnire cu formația R. F. Ger
mania. Primul meci are loc la 16 
februarie, în România, iar cel de 
al doilea la 16 martie, în R. F. 
Germania. Prima șansă aparține, 
desigur, handbalistelor noastre. E- 
voluînd la nivelul valorii lor rea
le, elevele antrenorului Constan
tin Popescu se pot impune în 
dubla confruntare cu handbaliste
le vest-germane. De altfel, în de
cembrie trecut, în turneul din Po
lonia, echipa noastră a dispus dar 
de formația R. F. Germania.

Pentru prima dată în ultimul 
deceniu, pilotul nr. 1 al bobului 
românesc — maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru — va par
ticipa la campionatul mondial nu
mai în calitate de antrenor. în 
această situație, misiunea înlocui
torilor lui, piloții Dragoș Panai
tescu și Constantin Vulpe (secun
dați de împingătorii Dumitru Pas- 
cu și Marian Huzum) devine foar
te dificilă, 
a continua

ei avînd îndatorirea de 
tradiția frumoasă și

recenta anunța câ fe- 
specialitate

O știre
Jerația austriacă de
3 preluat organizarea campiona
telor europene de bob ale anului 
1975 (care trebuiau să se dispute 
initial la St. Moritz). Competiția 
se va desfășura i 
comună de bob și 
Igls-innsbruck, care 
cu acest prilej, 
martie pentru bob 
tie pentru bob 4.

pe noua pistă 
săniuțe de la 
va fi testată

Datele : 1—2
2 și 7-C mar-

bobului românesc, 
lotul republican a

prestigioasă a 
în acest scop, 
participat în luna decembrie la un 
stagiu de pregătire pe pîrtia arti
ficială de la Oberhof (R.D. Ger
mană), alături de cei mai buni 
boberi din Elveția (șapte echipa
je), Italia (3), R.D. Germană (4), 
Anglia (1). Nu au lipsit D’Andrea, 
Alvera, Soravia (Italia), Stadler, 
Brazerol (Elveția) și alți piloți re- 
putați. în cele circa 60 de coborîri 
efectuate în 12 zile, piloții români 
au înregistrat timpi remarcabili, 
Panaitescu obținînd într-o zi chiar 
cel mai bun timp. Cu acest prilej, 
a fost testat bobul construit la 
întreprinderea de mecanică fină din 
Sinaia, cu el realizîndu-se timpi 
excelenți (în patru coborîri de

tost crono-probă, Ion Panțuru a 
metrat cu cei mai buni timpi).

După stagiul de la Oberhof, ho
herii români s-au înapoiat în ț«ră, 
unde s-au antrenat pe uscat în 
scopul îmbunătățirii prc!?®»irii fi
zice și a starturilor. Loturile Italiei, 
Elveției și R.F. Germania au exe
cutat în această perioadă coborîri 
pe pîrtiile de bob de la Cervinia, 
St. Moritz și Konigsee. Zilele tre
cute, reprezentanții țării noastre 
au plecat în Elveția, Ia St. Moritz, 
unde se vor pregăti pînă la 3 fe
bruarie. Apoi se vor deplasa la 
locul de desfășurare a campiona
telor mondiale, stațiunea italiană 
Breuil-Cervinia. Aici vor efectua 
coborîri de antrenament pînă la 
1.4 februarie, iar în zilele de 15 
și 16 februarie vor concura în 
proba de bob 2 a campionatelor 
mondiale. în legătură cu partici
parea selecționatei române la 
C.M., antrenorul Ion Panțuru ne-a 
declarat următoarele : „Ani făcut 
tot ce s-a putut pentru ca lotul 
țarii noastre sa se prezinte cît 
mai bine pregătit și să obțină 
rezultate onorabile, Sînt con
vins că tinerii piloți vor face totul 
pentru ».a suplini lipsa de expe
riență și handicapul de coborîri 
cu bobul, printr-un plus de teme
ritate și luciditate".

D. ASMARANDEI

'^\\\\\\\\\\\\\\\'

ATLETISM. Sezonul de 
sală își intră în drepturi. 
La jumătatea lunii februa
rie, la București, sînt pro
gramate campionatele in
door ale seniorilor. După 
numai o săptămînă, tot în 
Capitală, principala atrac
ție a sezonului de sală — 
concursul internațional 
„Cupa de Cristal", ajuns 
la a Vin-a ediție. Federa
ția noastră a adresat in
vitații unor atlețl de va
loare din 12 țări (U.R.S.S., 
R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Polonia, Ungaria, 
Danemarca, Franța etc.) 
pe care îl vom vedea Ia 
lucru alături de cel mai 
buni atlețl români într-o 
ultimă verificare înaintea 
campionatelor europene de 
la Katowice (8—9 martie).

BASCHET, Luna februa
rie este luna cupelor eu
ropene, în cadrul cărora 
se dispută meciurile din 
grupele sferturilor de fi
nală. In C.C.E. la fete, Po
litehnica va juca cu B.s.E.

(la 30 ianuarie la Buda
pesta, la 6 februarie la 
București) și cu GEAS 
Sesto San Giovani (la 13 
februarie la București, Ia 
20 februarie la Milano). 
După startul excelent luat 
în compania celebrei echi
pe franceze Clermont Uni- 
versite Club (scor 
141—138), Politehnica

total 
are

rea — de altfel — a două 
ediții ale „Cupei cupelor** 
(în locul căreia se desfă
șoară „Cupa Liliana Ron- 
chetti**). La băieți, o sin
gură acțiune internaționa
lă : dubla întîlnire amica
lă dintre reprezentativele 
de seniori ale României șl 
Olandei (22 șl 23 februa
rie, în Olanda).

slovacia, se desfășoară un 
important turneu interna
țional de handbal feminin. 
Alături de reprezentativele 
Cehoslovaciei, Poloniei, 
Ungariei, R. D. Germane 
ș.a. va evolua și o selec
ționată a țării noastre.

HOCHEI. Agenda hoche
iului are ca principal punct

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

șanse de a se clasa pe pri
mul loc în grupa B a 
C.C.E., ceea ce i-ar spori 
posibilitățile de calificare 
în finala competiției. în 
„Cupa Liliana Ronchetti”, 
I.E.F.S. nu mai are prac
tic nici o șansă de califi
care în semifinale. învinsă 
de Levski-Spartak Sofia, 
echipa I.E.F.S. mai are de 
jucat cu Spartak Lenin
grad (12 februarie la Bucu
rești, 19 februarie la Le
ningrad). o formație de 
mare valoare, cî^' ^ătoa-

HANDBAL. In Cupa 
campionilor europeni, la 1 
februarie, I.E.F.S. susține 
meciul retur cu campioa
na Olandei, Mora Swift, la 
Roermund, iar Steaua evo
luează la Plsen, la 6 fe
bruarie, tot în partidă re
tur, cu formația campioa
nă a Cehoslovaciei, Skoda. 
Ambele întîlniri, atît cea 
feminină cît și cea mas
culină, contează pentru 
sferturile de finală ale 
C.C.E. între 3 și 8 fe
bruarie, la Cheb în Ceho-

de atracție pentru luna fe
bruarie „Cupa Federației”, 
al cărei start va fi dat 
în ziua de 24, la Miercu
rea Ciuc. Vor participa e- 
chipele naționale ale Polo
niei, Elveției, României, 
Cehoslovaciei (B) și Avto- 
mobilist Sverdlovsk. Pînă 
atunci, naționala va susți
ne cîteva meciuri la Bra
tislava (8—12) iar la jumă
tatea lunii va înțîlni, la 
Budapesta, într-o dublă 
confruntare, selecționata 
Un^-"'ei.

SCRIMA. Sabreril sînt 
aceia care vor deschide 
seria concursurilor, indivi
dual și pe echipe, 
turneul organizat la 
div (1—2 februarie), 
ei vor participa, în 
nuare, la concursul 
național de la 
(14—17 februarie, atît 
individual cît și pe echi
pe) și la patrulaterul Ro
mânia — Italia — Ungaria 
— Franța, dotat cu „Cupa 
Santelli“ (22—23 februarie). 
La 15 și 16 februarie se 
vor disputa, concomitent, 
trei mari competiții inter
naționale la care vor fi 
prezenți și reprezentanții 
noștri : „Cupa Monal“, la 
spadă (Paris), „Floreta Le
ningradului”, la floretă 
masculin și meciul Româ
nia — R.F.G. (București), 
la floretă feminin, întrece
re pe echipe și individu
ală. Trăgătorii din loturile 
de tineret vor concura în
tre 21 și 26 februarie la 
„Turneul Prietenia”, găzdu
it de orașul Pleven (Bul
garia). la care participă 
scrimeri din țările socialis
te, la toate arr-ene.

prin 
Plov- 

Tot 
conti- 
inter- 

Moscova 
la

I
I
I
I
I
I
I
I
I

incolo de informațiile 
pe care le-am consi
derat interesante pen

tru cititorii noștri, „avan
cronica'* lunii februarie ne 
arată și cîteva aspecte de 
fond privind noile posibili
tăți de afirmare a sportivi
lor români în competiții in
ternaționale.

Atît pentru apropiatele 
campionate mondiale, cît și 
pentru întrecerile internațio
nale — oficiale sau amica
le — sînt stabilite obiecti
ve judicioase, au fost re
zolvate principalele proble
me de selecție și pregătire, 
s-a creat un climat de mun
că intensă și responsabili
tate. Ni se pare importan
tă și preocuparea crescută 
pentru cunoașterea cît mai 
exactă a potențialului 
care dispun loturile sau e- 
chipele din alte țări, ca 
studierea mai atentă 
pînă acum a particularități
lor pe care le prezintă fie
care competiție în parte. 
Sînt, așadar, multe motive 
să așteptăm cu încredere 
viitoarele evoluții ale spor
tivilor români, cărora le do
rim noi afi-rmări de presti
giu.

de

ca



SEMIFINALE ÎN „CIRCUITUL
DE TENIS AL ROMÂNIEI"

Pentru a doua cară Mureșan învins de Emmrich [R.D.G.]

IAȘI, 24 (prin telefon). în Sala 
sporturilor din localitate continuă 
întîlnirile din cadrul celui de al 
treilea turneu al „Circuitului de 
tenis al României". Joi seara, tir- 
ziu, s-a încheiat partida de dublu 
din „sferturi" dintre perechile P. 
Almăjan — M. Rusu și T. Marcu 
— M. Tăbăraș. A fost una dintre 
partidele cele mai disputate. Câș
tigătorii de la Brăila (Marcu — 
Tăbăraș) nu au mai reușit de astă- 
dată să-și sincronizeze jocul de o 
asemenea manieră îneît adversarii 
să nu găsească nici o porțiune li
beră de teren. Almăjan și parte
nerul său Rusu au jucat foarte 
inspirat. Loviturile puternice de 
serviciu ale lui Rusu au fost, de 
altfel, decisive în obținerea vic
toriei. Rezultat final : Almăjan, 
Rusu — Marcu, Tăbăraș 5—7, 6—3, 

6—4.
înainte dc a ne referi la con

fruntările din sferturile de finală 
ale turneului de simplu, precizăm 
că Toma Ovici, care, după cum 
se știe, începînd de la jumătatea 
turneului de la Brăila nu a mai 
jucat la simplu, își va relua locul 
pe tablou .abia de săptămina vii
toare, la Cluj-Napoca. Iată ce 
ne-a declarat Ovici : „Gripa con
tractată a fost mai puternică decît 
mi-am închipuit. Am urmat un 
tratament riguros și acum mă simt 
refăcut".

Și acum, pe scurt, despre două 
dintre cele mai atractive meciuri 
de simplu. în primul dintre ele 
s-au întilnit Hărădău și Rusu. 
Deși rezultatul final al întîlnirii a 
fost de 6—3, 6—3, în favoarea lui 
Hărădău, adversarul său, Rusu, nu 
a fost un învins sigur chiar de la 
începutul partidei. El a opus o 
rezistență destul de serioasă și a 

(Urmare din pag. J)

un drum de largă afirmare in
ternațională.

•Sprijinul pe care-1 primim din 
partea conducerii C.N.E.F.S., mo
bilizarea totală a tuturor specia
liștilor noștri, dăruirea și pasiu
nea cu care lucrează sportivii — 
iată cîteva temeiuri care ne fac 
să apreciem că ne vom putea în

Mircea Bădulescu, antrenor:
REZULTATUL DE LA VARNA POATE FI REPETAT

Șl LA MONTREAL
„Firește, nu uităm nici- un mo

ment că 1975 este anul campio
natelor europene din Elveția, în
trecere la care medalia de aur 
cucerită la Varna ne creează o- 
bligații sporite. Mi-aș îngădui, 
însă, să spun că, mai înainte de 
orice, anul acesta este perioada 
dc pregătire responsabilă, pe toate 
planurile, a Jocurilor Olimpice de 
la Montreal. Dorim să dovedim 
că rezultatul de la campionatele 
lumii din 1974 poate fi repetat și 
la marea întrecere olimpică. Tm-

Dan Grecu:
DORESC SĂ EVOLUEZ 

CA UN ADEVĂRAT 
CAMPION MONDIAL

„Am spus-o de atîtea ori în 
ultimele luni, titlul de campion 
mondial cucerit în octombrie tre
cut la Varna răsplătește pe merit 
gimnastica romanească, în care 
se depune un mare volum de 
•muncă pentru autodepășire, pen
tru o deplină afirmare în arena 
internațională. Mie, personal, îmi 
creează obligația de a - nfi pre
găti temeinic, de a-mi îmbunătăți 
în permanență exercițiul, de a-1 
îmbogăți cu elemente noi, cu 
combinații originale, intr-un cu- 
vînt, de a mă prezenta la viitoa
rele concursuri ca un adevărat 
campion mondial. împreună cu 
antrenorul meu, Mircea Bădu- 
lescu, pregătim temeinic partici
parea la Jocurile Olimpice, unde 
nădăjduiesc să fiu la înălțime. Pe 
lingă inele, aparat Ia care sper 
ca întreaga noastră echipă să aibă 
o comportare foarte bună, lucrez 
intens și la paralele. Telul meu 
este să obțin o medalie olim
pică Ia Montreal și muncesc zi de 
zi pentru a realiza acest obiectiv". 

avut chiar momente cînd a jucat 
un tenis de bună valoare. Mihai 
Tăbăraș a cedat primul set (4—6) 
adversarului său. Petre Almăjan 
(care și-a îmbunătățit lovitura de 
■stingă, armă pe care a întrebuin- 
țat-o cu succes în acest set). Cele
lalte două seturi au revenit lui 
Tăbăraș, care a cîștigat întîinirea 
CU 4—6. 6—2, 6—3.

Cu tui rezultat mult prea cate
goric a pierdut Sever Mureșan 
confruntarea cu Thomas Emmrich. 
In numai 40 de minute, campio
nul R. D. Germane l-a întrecut cu 
6—1, 6—3. Este pentru a doua 
oară, în decursul celor trei turnee, 
cînd Mureșan este eliminat de a- 
celași jucător. ,

Ion GAVRILESCU

Campionatele de patinaj viteză 

SENIORII IN ÎNTRECERI DECISIVE
Campionatul republican de po- 

liatlon, rezervat patinatorilor se
niori, își va derula, începînd de 
astăzi, ultimele secvențe pe pista 
naturală de pe lacul Ciucaș din 
Tușnad.

Tn pitoreasca stațiune montană 
de pe defileul Oltului tempera
tura continuă să se mențină sub 
zero grade. Dar, în dorința de 
a asigura un climat mai bun în
trecerilor finale, organizatorii au 
hotărît ca cele două reuniuni 
să se desfășoare în nocturnă, 
cînd condițiile meteorologice sînt 
de obicei favorabile obținerii 

deplini obiectivele pc care ni 
le-am propus pentru J.O. din 
1976. Ne propunem ca echipa fe
minină a țării noastre să cuce
rească o medalie, același țel 
urmărindu-i Dan Grecu și Mihai 
Borș, în întrecerea individuală 
masculină. Am convingerea că 
sportivii noștri vor ntunci cu 
toată hotărârea pentru realizarea 
acestor obiective".

preună cu Dan Grecu, cu Mihai 
Borș și cu alți gimnaști de la 
care așteptăm performanțe de ri
dicat nivel, pregătim noi ele
mente tehnice, originale, care nu 
știm dacă lc vom introduce în 
exerciții în cursul acestui an sau 
le vom păstra pentru competiția 
olimpică. Experiența de mulți ani 
în munca de antrenor si arbitru 
internațional mi-a arătat că, la 
marile concursuri, o impresie 
deosebită produce siguranța în 
execuție. De aceea, fără a re
nunța la alte calități ce se cer 
marilor campioni, consider că 
trebuie să punem uri deosebit ac
cent pe precizie și siguranță în 
timpul prezentării exercițiului, e- 
lemente cotate excelent în arbi
traj.

Ne-ar fi de mare folos ca fe
derația, cu sprijinul organelor 
sportive superioare, să ne asi
gure pentru antrenamente o gar
nitură de saltele din cele utili
zate la campionatele olimpice și 
mondiale, cîteva trambuline Reu
ter, precum și mai multe bare 
de paralele de calitate superioară. 
De asemenea, socotesc că spe
cialiștii noștri care obțin rezul
tate foarte bune trebuie să se 
bucure de tot creditul și să fie 
răsplătiți, la timpul potrivit, pen
tru activitatea desfășurată. Ar fi 
o satisfacție morală care ne-ar 
stimula enorm in munca noas
tră".

Așadar, angcsj'are deplină a tuturor factorilor responsabili, ho- 
tărire fermă de a munci mai mult, mai bine, mai organizat pen
tru ca, pornind de la bunele rezultate obținute în anii din urmă, 
gimnastica românească să înregistreze noi performanțe de prestigiu 
în 1975 ți 1976, la întrecerile cu caracter european și mondial. 
Obiectivul principal al gimnaștilor noștri îl reprezintă, cum este și 
firesc, Jocurile Olimpice din 1976 Ia care se speră să se obțină 
medalii ți puncte prețioase pentru delegația sportivă a României. 
Există condiții ca asemenea planuri să devină realitate.

CÎTEVA MECIURI ECHILIBRATE
Campionatele republicane de 

baschet programează mîine etapa 
a IV-a a turului secund la 'se
niori și etapa a Xll-a la senioare. 
Cele mai echilibrate meciuri i 
la băieți : I.E.F.S. — „U‘‘ Cluj- 
Napoca. „U“ Timișoara — Dinamo 
grupa 1—6 și toate cele trei par
tide ale grupei 7—12 ; la fete i 
Voința — I.E.F.S. și „U“ Cluj-Na-

STEAUA - , U" CLUJ-NAPOCA
98-78

Meciul masculin de baschet Steaua 
— Universitatea Cluj-Napoca, restan
ță din campionatul republican, a 
fost cîștigat de echipa bucureștoanâ 
cu scorul de 98—78 (41—47). In prima 
repriză, studenții au dominat net, ei 
profitînd și de slaba apărare a ad
versarilor. După pauză,, clujenii nu 
au mai avut resurse fizice și au fost 
depășiți de contraatacurile bucurește- 
nilor, în care au excelat Zdrenghea și 
Cernat. Cele mai multe puncte : Cer
nut 24. Oczelak 21 pentru Steaua, res
pectiv RUhring 23. Au arbitrat bine 
M. Aldea și A. Atanasescu. (A. VA- 
SILIIJ).

unor rezultate superioare. In con
secință, s-au luat o serie de 
măsuri suplimentare, între care 
montarea unei rețele electrice 
cu 14 corpuri de iluminat și 4 
reflectoare.

Și-au anunțat participarea 8 
senioare șî 22 de seniori. In pri
ma reuniune figurează probele 
de 500 m, 1 500 m (F), 500 m și 
5 000 m (M). Ca și în campiona
tul juniorilor, poliatloniștii se
niori trebuie să îndeplinească ha
remurile impuse de federație 
pentru a intra în posesia titlu
rilor.

Maria Simionescu, 

antrenoare federala :

PE PRIMUL PLAN, 
PROMOVAREA TINERETULUI

„Am intrat Intr-un an care 
poate fi extrem de important pen
tru gimnastica feminină. Spun a- 
oeasta, gîndindu-mă la afirmarea 
tot mai pregnantă, pe plan in
ternațional, a sportivelor noastre 
fruntașe, concretizată, între altele, 
în cele patru medalii cucerite la 
C.E. de la Londra, la locul pa
tru ocupat la C.M. de la Varna și 
la posibilitățile ca cele două ti
nere talentate pe care le vom 
lansa în arena internațională să 
ne aducă satisfacții deosebite. Le 
am în vedere pe Nadia Comăneci 
și Teodora IJngureanu care, îm
preună cu Alina Goreac și Anca 
Grigoraș, alcătuiesc scheletul unei 
echipe, care poate deveni foarte 
puternică. De altfel, promovarea 
tineretului se înscrie ca unul din 
obiectivele noastre de bază pen
tru anul 1975, aceasta și în pers
pectiva organizării în țara noas
tră a tradiționalei competiții „Cupa 
Prietenia", Ia care sperăm să a- 
liniem două echipe valoroase, pe 
care urmează să le selecționăm 
din secții de performanță cu bune 
rezultate în 1974, ea Școala spor
tivă Sibiu, Liceul de gimnastică 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, C.S.O. Baia Mare, Farul, Pe
trolul, S. C. Bacău.

La nivelul loturilor republicane, 
se va insista cu precădere asupra 
corectei și .temeinicei însușiri a 
exercițiilor impuse, în cadrul u- 
nei pregătiri generale complete 
(tehnică, fizică și artistică). Ne 
preocupă de pe acum problema 
introducerii unor elemente grele 
și originale Ia unele aparate, în 
special acolo unde mai multe 
dintre prezumtivele componente 
ale echipei pot realiza rezultate 
de ridicat nivel, pentru ca să a- 
jungem în situația de a ne pu
tea afirma pe plan internațional 
în special la unele probe".

poca — Rapid. Programul com
plet (între paranteze, rezultatele 
din tur) : masculin, grupa 1—6 : 
„U“ Timișoara — Dinamo (76— 
98), I.E.F.S. — „U“ Cluj-Napoca 
(71—52), Rapid — Steaua (64—73); 
grupa 7—12 : LC.E.D. — Farul
(62—66), Politehnica Iași — C.S.U. 
Galați (69—58), C.S.U.' Tg. Mureș
— Politehnica București (64—68); 
feminin : Voința București — 
I.E.F.S. (60—72), Crișul —' C.S.U. 
Galați (61—55), „U“ Cluj-Napoca — 
Rapid (61—85). Oiimpia-Construc- 
torul — „U“ Iași (60—43), Poli
tehnica — „U“ Timișoara (79—53).

Jocurile din Capitală vor avea 
loc duminică, astfel : sala Flo- 
rcasca, de la ora 8,30 : I.E.F.S. 
—,,U“ Cluj-Napoca (m), Politeh
nica — „U“ Timișoara (f), I.C.E.D.
— Farul (m), Voința — I.E.F.S. 
(f), Rapid — Steaua (m) ; sala 
Constructorul, ora 10.30 : Olim- 
pia-Construrtorul — ,,.U“ Iași (f).

BASCHET DIVIZIA B Șl CAMPIO
NATELE REPUBLICANE 

ȘCOLARE Șl DE JUNIORI sînt reluate 
prin meciurile programate azi și miine. 
Se disputa etapa inaugurala a turului ci 
treilea la ,,B" și a turului secund la 
școlari și juniori.

HAITFÎJF „CURA unirii" , com-
IIMLICIXC petiție desfășurată joi,
în sala UREMOAS, a reunit sportivi ai 
asociației gazdă și din cluburile I.E.F.S.,

$1 PĂIMSO]

CAMPIONI
LA BIA1I0N
(Urmare din vaq. 1)

obține locul 3 in competiția inter
națională și titlul de campion al 
României la tineret. Adversarii săi 
direcți, foarte periculoși mai ales 
La ^începutul sezonului (Dumitru 
Drăghici. Cornel Mandruș, Fran- 
cisc Forico), datorită unor trageri 
neașteptat de slabe au trebuit să 
se mulțumească cu locuri modeste.

Rezultate : Seniori, 20 KM : 1. M. 
Fedotov (U.R.S.S.) lh28:04 (2 min.
penalizare), 2. N. Veștea (A.S.A.) 
11128:44 (zero pen). — campion re
publican ; 3. L. Skliaev (U.R.S.S.)
11129:20 (1 min.) ; 4. Gh. Gârniță
(Dinamo) lh30:lG (4 min.) ; 5. Â.
Boev (U.R.S.S.) lh30:44 (3 min.) ; 6. 
A. Rapacz (Polonia) 11133:00 (7 min) ; 
7. V. Fontana (A.S.A.) Ih33:12 (3
min) ; 8. W. Truchan (Polonia)
lh33:13 (4 min.) ; 9. F. Peter (R. D. 
Germană) lh33:21 (3 min.) : 10 V.
I-Mhoi (A.S.A.) Ih34:06 (4 min.) ; TI
NERET 15 KM : 1. S. Trebunya (Po
lonia) lhl0:50 (4 min.) ; 2. S. Obroch- 
ta (Polonia) lhll:39 (3) ; 3. Gh. Pă- 
unescu (A.S.A.) Ihl2:33 (2 niin.)
— campion republican ; 4. D. Nit- 
zsche (R. D. Germană) lhl3:30 (5
min.) : 5. K. Moranca (Polonia)
lhl8:08 (6) ; 6. I. Râpeanu (Dinamo) 
lhl9:44 (7) ; 7. D. Drăghici (A.S.A.)
lh20:56 (9 min.) ; 8. C. Mandrtiș
(A.S.A.) Ih21:27 (13) ; 9. D. Clinei (Di
namo) 14125:48 (11 min.) ; 10. Fr.
Forico (Dinamo) lh27:00 (17 min.).

Simbătă. la ora 10, se dispută șta- 
feta-tineret : duminică, la ora 10, șta
feta seniorilor.

JOCURILE SPORTIVE 

LA „MASA ROTUNDĂ"

Din inițiativa catedrei de Jocuri 
sportive a I.E.F.S., la sediul insti
tutului a avut loc o interesantă 
masă rotundă cu tema „Probleme 
ale afirmării internaționale a 
jocurilor sportive colective", la 
care au participat activiști, antre
nori ai cluburilor din Capitală, 
cadre didactice ale catedrei de 
Jocuri sportive, profesori de edu
cație fizică și studenți cu specia
lizarea Jocuri sportive. In cursul 
discuțiilor, au fost dezbătute cu 
competență factorii limitativi și 
mijloacele optime de dezvoltare a 
handbalului, rugbyului, voleiului și 
baschetului. Și-au exprimat opi
niile E. Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., Al. Forțu, șeful Servi
ciului educație fizică și sport din 
cadrul M.E.I., L. Teodorescu, șe
ful catedrei de Jocuri sportive a 
I.E.F.S., I. Kunst-Ghermănescu, 
președintele F.R. Handbal, Gh. 
Constantinescu, antrenor emerit 
la volei, A. Predescu și C. Dîrjan, 
antrenori federali la baschet ș.a.

Discuțiile din cadrul mesei ro
tunde, împreună cu concluziile 
unor cercetări întreprinse de ca
tedra de Jocuri sportive a I.E.F.S., 
vor constitui baza unor lucrări de 
analiză și sinteză care vor fi di
fuzate colegiilor centrale de an
trenori. secțiilor de handbal, rug
by, volei și baschet ale cluburi
lor sportive, școlilor sportive etc.

PREGĂTIRILE PENTRU

C. E. DE POPICE
Loturile naționale de Juniori, care 

se pregătesc pentru campionatele 
europene (in Juna mal, la Buda
pesta) s-au reunit pentru o sourtâ 
perioadă de acomodare. După ci
te va zile de fortificare la munte, 
unde componențil ambelor laturi 
au îndeplinit normele probelor fi
zice. au continuat antrenamentele 
pe arena Voința din Capitală. Cel 
doi antrenori — Teodor Buzea, la 
fete și Roger Cernat, Ia băieți — 
sînt mulțumiți de felul cum se 
prezintă după vacanța de Iarnă ti
nerii popicari. La primul antrena
ment controlat, cînd fetele au lan
sat cite 109 de brie, Iar băieții cîte 
200 rezultatele au fost mulțumi
toare. Cinci din cele 14 junioare, 
cîte sînt încă In lot, au reușit să 
obțină rezultate de peste 400 pd 
(cele mai bune fiind GyOngyi Sztics
— Voința Oradea și Elena Vasile
— Rapid București cu cîte 408 pd). 
Dintre cei 12 Juniori, 10 au punc
tat peste 800 (primii au fost Cezar 
Lebădă — Constructorul Galati — 
872 pd și Constantin Silvestru — 
Rafinăria Teleajen Ploiești — 067 pd).

Olimpia și Rapid. Victoriile au revenit 
următorilor halterofili : 52 kg - David 
Neacșu (Rapid), 56 kg - Gheorghe Chtr- 
cu (I.E.RS.), 60 kg — Mircea Axente 
(Rapid), Valeriu Ciobanu (UREMOAS), 
Vasile lacovache (Rapid), 67,5 kg - Ser
giu Gârleșteanu (I.E.F.S.), 75 kg — Ce
zar lonescu (Rapid) și Nicolae Boldi 
(I.E.F.S.), 82 kg — Corneliu Radulescu 
(I.E.F.S.). LA CULTURISM S-au înregis
trat rezultatele : categ. 1.60 Ion Bulacu 
(I.E.F.S.), categ. 1.72 m George Cră- 
ciunescu (Rapid), categ. peste 1,72 m 
Ștefan Biqhtș (Olimpia). „Cupa Unirii" 
a revenit echipei I.EJF.S.

HANDRAI „cupa știința" , com- 
i imxwwu. petiție organizată de 
clubul _ Știința Bacău, se va desfășura 
sîmbătă și duminică cu patru formații din 
Divizia masculina A la start; Dinamo 
București, Dinam© Brașov, „U“ București și 
Știința Bacău. Turneul este destinat ul
timelor verificări înaintea reluării cam
pionatului, prevăzută pentru ziua de 30 
ianuarie, cînd vo începe la Ploiești pri
mul tur de solă al actualei ediții.

ETAPA DE ZONA a campio
natului republican rezervat e- 

de juniori (mari și mici) va 
astâzi și mîine, la Galați, Cra- 
Mureș și București. S-au cali-

JUDO 
chipelor 
avea loc 
iova, Tg. ___ , T.______ ________ _____
ficat, din etapa anterioară, 32 de for
mații. Confruntările celor 11 echipe bucu- 
reștene vor avea - — -
astăzi, de 
ora 8,30.

ioc în sala Dinamo,
15, și mîine. de lala ora

etapa inaugurala a 
c N DE COPII. Zilele tre

cute s-a desfășurat pe pirtia Dăneasa, 
din stațiunea Păltiniș, întrecerea celor 
mai mici schiori din județul Sibiu (prima 
etapă) din cadrul campionatului națio
nal al copiilor. Concursul a fost orga
nizat ireproșabil de Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor Sibiu, în co
laborare cu Comisia județeană de schi 
a CJ.E.F.S. IATĂ CI$T|GATOR1I : fete III 
Ulrike Hecht (Sibiu) ; fete II : Marce
la Drăgoi (Rășinari) ; băieți III : Mar iu 
Fleschin (Rășinari) ; băieți I : Ion Micu 
(Rășinari).

TENIS 
DE MASA 
siliul municipal

LA GIURGIU a evut 
loc o reușită întrece
re organizată de Con- 

pentru educației fizică 
șî sport, la care au participat, pe lingă
formațiile giurgiuvene Dunărea, Cetatea 
I șî Cetatea II, echipele bucureștene 
Voința și Academia Militară. întrecerea 
□ fost cîștigatâ de jucătorii Academiei 
Militare.

A APĂRUT Nr. 1 
AL REVISTEI

Spicuim din cuprins :

• „CAMPIONATUL MONDIAL 
UNIVERSITAR DE HANDBAL" - 
amplu fotoreportaj de la ultima 
mare victorie a handbalului ro
mânesc • „ILIE NASTASE |N 
FAȚA UNUI NOU SEZON" - 
cîteva din gîndurile pe 1975 ale 
campionului, ilustrate de patru 
fotografii inedite • In paainile 
de fotbal : ,,DINAMO IN CĂU
TAREA UNUI VÎRF...*, „STEAUA 
Șl SUPORTERII SAI", „BRAȘOVE
NI, AVEȚI CUVINTUL I" - trei 
comentarii referitoare la echipele 
lui Dinu,' Dumitru și Adamache ; 
„O INVITAȚIE LA FERMITATE" — 
acum în preajma sezonului in
ternațional ol „tricolorilor". O ,,O 
GALA DE BOX FĂRĂ DIRECTE, 
CROȘEE Șl UPERCUTURI..." - 
numai cu momente care, de obi
cei, scapă celor din tribune. • 
„SEZONUL SCHIULUI" ® „ÎMPLI
NIRI Șl PERSPECTIVE LA SATU 
MARE" • „DIFICILELE EXAMENE 
ALE HOCHEIȘTILOR" • Rubrici
le „PENTRU SĂNĂTATEA Șl FRU
MUSEȚEA DUMNEAVOASTRĂ", 
„SPORT-MAGAZIN" și „ORIZONT 
EXTERN" completează acest inte
resant număr al revistei ilustrate 
„SPORT", pe care îl puteți găsi 
la toate centrele de difuzare o 
presei.
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FLORIN GHEORGHIU PE PRIMUL 10G 
ÎN TURNEUL DE ȘAH DE EA ORENSE
în runda a 7-a a turneului 

Internațional masculin de șah de 
Ha Orense (Spania), Florin Gheor
ghiu l-a învins în 43 de mutări 
pe iugoslavul Liubojevici. în 
urma acestui succes, Florin 
Gheorghiu a trecut pe primul loc 
în clasament avind 5Vs puncte. 
El este urmat de Andersson 
(Suedia) cu 5 puncte, Garcia 
(Cuba), " Liubojevici (Iugoslavia), 
Larsen (Danemarca) și Pomar 
(Spania)«'cu cite 4‘/s puncte.^ Alte 
rezultate mai importante 'înre
gistrate în runda a 7-a : Larsen 
— Corral 1—0 ; Andersson — 

. Keene 1—0 : Pomar — Garcia 
1—0 ; Hernando — Durao 1—0.

• După o zi de odihnă, la 
Wijk aan Zee (Olanda) au _ fost 
reluate întrecerile Festivalului in
ternațional de șah. Partida cen
trală din runda a opta a turneu
lui maeștrilor s-a disputat între 
Victor Ciocâltea (România) și 
Dvorețki (U.R.S.S.) și s-a înche
iat remiză. în clasament conti
nuă să conducă Dvorețki. cu 6% 
p. Victor Ciocâltea se află pe 
Jocul trei, cu 5 p.

în concursul feminin, după pa
tru runde, conduc camoioana 
mondială . Nona Gaprindasvili 
(U.R.S.S.) și Maria Ivanka (Un
garia), cu cite 4 p. Margareta 
Teodorescu (România), care în 
Tundă a patra a remizat eu olan
deza Vreeken, ocupă locul 7. cu 
l'A p. A'te rezultate : Gaprindaș- 
vili — Giesen 
E jmert 1—0 ;
1—0.

în grupa 
maeștri, continuă 
ghiarul Lajos Portisch, cu 6V2 p, 
secundat la o jumătate de punct 
de cehoslovacul Jan Smeikal. în 

. runda a opta : Portisch — Browne, 
Donner — Timman. Furman — 
Roe, Kavalek Gligorici, So-

Smejkal Și Kuiperssonko 
Gheller, remize.

• Turneele de .
Novi Sad au continuat cu parti
dele din runda a opta. In clasa
mentul concursului feminin con
duce Cejici (Iugoslavia), cu 6 p 
(1), urmată de Goțeva (Bulgaria)
— 5*/i P (1), Dana Nuțu (Româ
nia) — 5*/, p, Țvetkovici (Iugo
slavia) — 4% p (1) etc. în runda 
a opta, Dana Nuțu a pierdut la 
iugoslava Jivkovici. Partida din
tre Cejici și Goțeva s-a c
rupt.

Lideri 
sînt iugoslavul Begovaț și ma
ghiarul Ilalăsz, ambii cu cite 
61/, p. Ii urmează Popovici (Iugo
slavia) — 6 p, Jevtici (Iugoslavia)
— 5*/z P (1), I°an Mărășescu 
(România) — 5>/2 p. Rezultate 
din runda a opta : Begovaț — 
Simici 1—0 ; Ilalăsz — Mărășescu 
1—0 ; Jevtici — Soupal 1—0.

• După desfășurarea a 3 parti
de în meciul de șah dintre maeș- 
trele sovietice Nana Aleksandri
na și Irina Levitina, care-și dispu
tă finala turneului pretendentelor 
la titlul mondial feminin, scorul 
este egal 1,5—1,5 puncte.

juniori de la

între-

în turneul masculin

EFORTURI PENTRU ACCELERAREA LUCRĂRILOR
PE ȘANTIERUL

'Cu toate asigurările pe care 
comitetul de organizare nu înce
tează să Ie dea, situația șantiere
lor de construcție a complexelor» 
sportive de la Montreal este în
grijorătoare. Nu e deci de mirare 
că cercuri tot mai largi, inclusiv 
Comitetul Internațional Olimpic, 
își pun întrebări referitoare la 
soarta viitoarelor Jocuri Olimpice 
de vară din 1976. -

încă de la 27 noiembrie 1974, 
fier-beloniștii de pe șantierul sta
dionului olimpic de la Montreal 
se' află în grevă. Ministrul mun
cii din guvernul provinciei Que
bec, Jean Cournoyer, conduce tra
tativele cu organizația sindicală, 
pentru a găsi soluții de continua
re a lucrului.

Timpul presează firește, pentru 
că lucrările de construcție au fost 
cuprinse intr-un plan și așa destul 
de îritîrziat. Spre deosebire de 
alte ediții ale Jocurilor Olimpice, 
la Montreal nici nu au fost pre
văzute teste preolimpice la insta
lațiile noi, întrucît ele sînt pre
văzute a fi terminate în ajunul 
deschiderii Jocurilor.

Iată de ce, sărind în ajutorul 
colegului său Jean Drapeau, de la 
Montreal, primarul orașului Win
nipeg (provincia Manitoba) a a- 
nunțat că. îi ține la dispoziție, 
pentru o nefericită eventualitate, 
piscina și velodromul municipiu
lui, pe care s-au disputat în 1967

PE GHEAȚA Șl PE ZAP ADA

rezervată marilor 
să conducă mâ-

1—0 : Veroczi — 
Pihailici — Bele

MI HOCHEISTIIOR ROMANI
INGSTAV BRNO—LOTUL R 7—0

Componenții echipei secunde a 
țării noastre nu au reușit un scor 
mai strîns în fața valoroasei for
mații cehoslovace, deși 
dc jumătate 
fost „alb", 
au -jucat cu 
ceasta parte 
să fie — în unele momente — la 
înălțimea partenerilor. în ultima 
repriză, însă, oaspeții au pus com
plet stăpînire pe joc, au atacat 
variat și în mare viteză și au reu
șit să înscrie, între minutele 44 
și 54, nu mai puțin de șase go
luri I Scor final : 7—0 (0—0, 1—0, 
6—0). Au înscris : Setek 
Vsianski, J. Hajek, 
Pluskal. Au arbitrat 
«eseu și C. Gunther. (VI. M.)

mai bine 
din meci scorul a 

Sportivii români 
multă atenție în a- 
a întrecerii, izbutind 

în unele momente

J.
(2), Macek. 
Janak si
C. Stefă-

românia—bulgaria
LA JUNIORI

Reprezentativa de hochei — ju
niori a României, aflată în plină 
pregătire în vederea campionatu
lui european, va susține — azi și 
inline, la Miercurea Ciuc — două 
partide în compania selecționatei 
similare a Bulgariei. în ambele 
zile, meciurile încep la ora 18.

In vederea unei mai bune pregătiri, schioarele sovietice au participat in 
acest sezon la citeva concursuri pe pantele Alpilor. Iată-le, în imagine, 
la Val d’Isere, pe Svetlana Lebedeva, Natalia ji Stania Perșatkina (de la 
stingă la dreapta) Telefoto i A.P.-AGERPRES

ÎN CADRUL „CUPEI MON
DIALE" LA SCHI, vineri s-a 
disputat pe pirtia de la L’Axamer- 
Lizum o probă feminină de cobo- 
rîre. A cîștigat Marie Therese 
Nadig (Elveția) în 1:46,95. 
tă de Annemarie — 
(Austria) — 1:47,31 
Rouvier (Franța) — 1:48,32,

CAMPIONATELE ______ „____
DE SĂNIUȚE, desfășurate în a- 
cest an pe pirtia de la Valdaora 
(Italia), au fost dominate de 
sportivii din R.D. Germană, care 
au terminat învingători în toate 
probele disputate. La masculin, 
a cîștigat Giinther Detlef, care, 
în cele trei manșe (a patra nu 
s-a disputat din cauza condiții
lor atmosferice nefavorabile), a 
realizat timpul de 140,01. La fe
minin, titlul de campioană euro
peană a fost cucerit de Margit 
Schumann, cronometrată în 118,64, 
iar ia dublu a cîștigat perechea 
Rinn — Hann.

CEL
CURS DIN CADRUL FESTIVA
LULUI INTERNAȚIONAL de să*

urma- 
Proll-Moser 

și Jacqueline

EUROPENE

DE-AL DOILEA CON-

rituri cu schiurile din Elveția 
s-a desfășurat pe trambulina de 
ia Gstaad și a fost cîștigat de 
sportivul japonez Hlrosli, Itagaki, 
cu 233,1 p. în clasamentul gene
ral al competiției, după două 
probe, conduce Itagaki — 456,9 p, 
urmat de elvețienii Gruningen—• 
446,8 p și Schmid — 444,2 p.

CAMPIONATUL UNIONAL DE 
HOCHEI pe gheață a programat 
partida derby dintre echipele 
Spartak Moscova și Ț.S.K.A. 
Moscova. Hoeheiștii de Ia Spartak 
au terminat învingători cu 3—2 
(2—1, 1—1, 0—0). Alte rezultate f 
Himik Voskresensk — Traktor 
Celiabinsk 5—4 (2—2, 1—0, 2—2) ; 
Aripile Sovietelor Moscova — 
Torpedo Gorki 8—4 (2—2, 3—1, 
3—1) ; Kristal Saratov — S.K.A. 
Leningrad 5—5 (0—3, 2—1, 3—1); 
Dinamo Riga — Dinamo Moscova 
3—5 (1—1, 0—2, 2—2). în clasa
ment conduce formația Ț.S.K.A. 
Moscova, cu 28 p din 17 jocuri, 
urmată de Aripile Sovietelor Mos
cova — 22 p (un meci mai pu
țin).

OLIMPIC DE LA MONTREAL
Gestul sim- 
comunității

Jocurile Panamericane, 
bolic de solidaritate al

.din Winnipeg nu are firește șanse 
de realizare, pentru că deocam
dată C.I.O. este — prin statutele 
sale — împotriva oricărei descen
tralizări a Jocurilor.

în situația impusă de împre
jurări, președintele Comisiei de 
organizare de la Montreal, Roger 
Rousseau, ține la curent, telefonic, 
pe președintele C.I.O., lordul 
Killanin care, îngrijorat la rîndul 
său, a avut repetate întrevederi 
cu vicepreședinții săi. Primul mi
nistru al guvernului provinciei 
Quebec, Robert Bourassa, a dat 
asigurări că toți faetbrii interesați 
vor coopera pentru 
ținerea Jocurilor. De altfel, gu
vernul federal de la Ottawa — 
venind în sprijinul eforturilor de 
degajare din dificila situație fi
nanciară a organizatorilor, a 
aprobat prelungirea „loteriei olim
pice" (care 
nituri) pînă

Pentru a 
ei față de

a garanta

aduce apreciabile ve
in anul 1978.
testa poziția populați- 
situație, două posturi

de radio din Montreal au între
prins sondaje printre ascultători, 
anchetîndu-i asupra posibilității 
de a muta Jocurile în altă țară. 
Peste 80 la sută din Cei chestio
nați au răspuns că doresc menți
nerea Jocurilor la Montreal, fă- 
cînd apel la mîndria națională.

Față de veștile tot mai îngri
jorătoare, venite din metropola 
canadiană, reacția în lume a fost 
destul de rapidă și unele agenții 
de presă au anunțat chiar că s-au 
găsit orașe care s-ar oferi imediat 
să ia locul Montrealului, dacă a- 
cesta s-ar dezice. Au fost pome
nite numele orașelor Los Angeles, 
Teheran, Miinchen, ba chiar și al 
regiunii Rhein-Ruhr din R.F. Ger
mania.

Firește că toate acestea sînt 
speculații pe marginea unei situa
ții grele care își va găsi probabil 
dezlegarea în curînd, în așa fel 
incit între 16 iulie și 1 august 
1976, Jocurile Olimpice de vară, 
la cea de a 21-a lor ediție, să se 
poată desfășura normal la Mont
real.

JOCURILE SPORTIVE
CHRISTCHURCH, 24 (Agerpres). 

In ziua a doua a concursului de 
atletism, din cadrul Jocurilor 
sportive ale Noii Zeelande, în pro
ba feminină de aruncare a discu
lui, recordmana mondială Faina 
Melnik a realizat performanța de 
64,18 m. Proba de triplusalt a fost 
cîștigată de Viktor Saneev, cu 
16,63 m. Celebrul semifondist tan- 
zanian Filbert Bayi a cîștigat 
cursa de 800 m în 1:45,5, iar ke- 
nyenii Steve Chepwony și Fatwell 
Kimaijo au cîștigat probele de 400 
m plat în 45,34 și, respectiv, 110 
m garduri în 13,85. Alte rezultate 
din concursul feminin : 3 000 m : 
Angela Cook (Australia) — 9:14,4 ; 
200 m : Denise Robertson (Austra
lia) — 23,33.

CINE E CHUCK WEPNER ?
Alegerea lui Chuck Wepner drept vi

itor adversar al lui Cassius Clay a pro
dus destulă uimire în cercurile pugilis
tic©. Cel care-l va întilni 
nul mondial, la 24 martie, 
liseum din Cleveland, nu 
dintre boxerii de elită ai 
grei© și are... 33 de ani (la 
Numai situația financiară precară în care 
se află, îl obligă pe Wepner să urce 
din nou în ring, deși el practică și pro
fesia de, negustor de băuturi spirtoase.

Boxerul alb Chuck Wepner și-a înce
put cariera de profesionist cu 10 ani 
în urmă și de atunci a disputat 42 de 
meciuri dintre care o cîștigat 32, a ter
minat unul nedecis și a pierdut nouă, 
dintre care 6 înainte de limită. Do fapt, 
Wepner n-a fost niciodată învins prin 
k.o., ci mereu în urma rănirii, întrucît 
e cunoscut ca avind arcadele fragile. Ul
timele sale 8 partide le-a cîștigat.

în sala Coliseum (aflată la 40 km de 
centrul orașului șl putînd primi 22.000 de 
spectatori). Clay își va pune titlul 
în joc pentru a 13-a oară. In deschidere, 
vor evolua George Foreman și Oscar Bo- 
nave na.

pe campio- 
în sala Co- 
face parte 

categoriei 
fel cu Clay).

ALE NOII ZEELANDE
Au început și întrecerile com

petiției de natație. Cel mai bun 
rezultat a fost obținut de tînăra 
înotătoare australiană Sonya Gray, 
în vîrstă de 15 ani, cronometrată 
în proba de 200 m liber cu timpul 
de 2:03,70 (la o secundă de re
cordul mondial deținut de ameri
cana Shirley Babashoff). Alte re
zultate : 100 m bras (m) : Nobata- 
ka Taguchi (Japonia) — 1:06,48 ; 
200 m spate bărbați : Bruce Hard
castle (S.U.A.) — 2:07.27 ; 200 m 
mixt femei : Becky Smith (Cana
da) — 2:23,23.

TURNEE
DE TENIS

• în optimile de finală ale 
turneului „open" de la Philadel
phia, americanul Vitas Gerulaitis 
l-a eliminat cu 6—3, 6—0, pe me
xicanul Raul Ramirez I Intr-o 
partidă viu disputată, americanul 
Arthur Ashe l-a întrecut cu 
6—4, 5—7, 6—2 pe compatriotul 
său Brian Gottfried. Celelalte 
rezultate : Richey — Lutz 1—6, 
6—2, 6—3 ; Roche . — Dent 6—4, 
6—7, 6—4 ; Alexander — Ismail 
el Shafei 6—3, 6—4 ; Gerken — 
Mayer 7—6, 6—7, 7—6 ; Riessen 
— Ball 6—3, 6—2.

• Turneul de la Birmingham 
(Alabama), optimi de finală j 
John Feaver (Anglia) — Ion Ti
riac (România) 4—6, 6—0, 7—-6 ; 
Fassbender — Yuill 6—4, 6—4 ; 
Meiler — Thung 6—2, 6—2 ; Tay
lor — Fletcher 7—6, 6—1 ; Austin 
r- Dowdeswell 6—4, 6—7, 6—4.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Kubala, antrenorul e- 

reprezentative de fotbal a 
a anunțat câ a selecționat 
lot lărgit de 30 de jucă- 
vederea meciului pe care

Ladislao 
chipei 
Spaniei, 
un prim 
tori, în 
echipa sa îl va susține la 3 februa
rie, la Valencia, cu formația Sco
ției, în cadrul campionatului euro
pean de fotbal (grupa a 4-a). In
tr-o declarație făcută unui repre
zentant al presei sportive spaniole, 
Ladislao Kubala a spus că inten
ționează să înceapă această impor
tantă partidă cu următorul „11“ : 
Iribar — Sol. Benito, Migueli, Ca
macho, Villar, CJaramunt, Asensî, 
Roberto Martinez. Quini și Rexach.

Pe circuitul din Sao Paulo se vor 
desfășura duminică întrecerile „Ma
relui premiu automobilistic al Bra
ziliei", cea de-a doua probă 
cadrul campionatului mondial 
zervat plloților de formula I.

din 
re-

a
Stateline (Ne-

? 3
SCHIURI... PERICULOASE

Comitetul director al Federa
ției internațional© de schi a 
hotărît sâ interzică noul tip de 
schiuri confecționate dintr-un 
material sintetic foarte neted, 
care facilitează pătrunderea a- 
erului. Acest tip de schiuri im
plica riscuri destul de mari, fci- 
vorizînd căderile concurenților.

Totodată, a fost interzisă și 
folosirea, sub echipament, a 
unor materiale care modifică 
silueta pentru a o face mai 
aerodinamică.

DE LA VOLAN 
LA RACHETĂ

Iile Năstase a Fost deda* 
rat favoritul nr. 1 al campio
natelor internaționale de te
nis în sală ale Elveției, care 
se vor disputa între 3 țî o 
februarie la Basel. Ceilalți

mondial pe 1 500 un Filbert 
Bay» (Tanzania) recordma
nul mondial pe 3000 m și cam
pion european pe 5000 m 
Brendan Foster (Anglia). Măr
șăluitor al anului a fost de
semnat Vladimir Golubnicii 
(URSS) ; junior al anului : 
alergătorul de 800 m Steve

CLAY PE RINGUL T. V.

Campionul
fa categoria
Clay, se va ______  _
tul acestei luni in R. F. Ger
mania. Dar nu pentru a da 
replica vreunui semen care l-a

mondial de box 
grea, Cassius 

deplasa ia sfiși-

tîțională. Sportiva engleză, în 
vîrstă de 36 de ani, a sem
nat un contract cu echipa o- 
rașului Cleveland, urmînd sa 
participe in campionatul ame
rican inter-orașe de tenis.

Ann Haydon-Jones abando
nase activitatea competlționa- 
lă in anul 1971, din motive 
familiare.

FENOMEN SAHISTIC 
LA 13 ANI

I

Noua speranță a șahului Fe
minin sovietic, Maia Ciburda- 
nidze, în vîrstă de 13 ani. a 
cîștigat un nou concurs. De 
data aceasta, tînăra maestră 
din Tbilisi a terminat invinaă- 
toare înlr-un turneu... masculin, 
desfășurat recent în orașul său 
natal. Maia Ciburdanidze s-a 
clasat pe nrimul loc cu un 
punctai excelent : 10’A din- 12
p posibile, printre învinșii săi 
numărîndu-se si cei doi maeș
tri internaționali participant 
la acest turneu.

capi de serie sînt Drysdale, 
Santana și Hrebec. Dar unul 
din punctele de atracție ale 
programului competiției este 
meciul de tenis care va opu
ne. la 7 februarie, pe cunos- 
cuții campioni da automobi
lism Jacky Stewart și Clay Re- 
aazzoni.

ATLEȚII ANULUI
Revista americană ,,Runner’s 

World" a ales și ea pe aler
gătorii anului 1974. In frun
tea listei figurează recordma
nul mondial pe 880 yarzi $i 
1000 m Rick Wolhuter (SUA), 
urmat de neînvinsul marato- 
nist engez lan Thompson, ,,re- 
gina sprintului" Irena Szewins
ka (Polonia)* recordmanul

Ovett (Anglia) î veteranul a* 
nului : maratonîstul neoze
elandez Jack Foster.

ÎN MEMORIA 
LUI COUBERTIN

La Lausanne, în cadrul . li
nei ședințe, a fost constituit 
,,Comitetul internațional Pier
re de Coubertin". Crearea 
noului organism a fost pro
pusă de Comitetul olimpic 
francez, in memoria inițiato
rului Jocurilor Olimpic© mo
derne. Ca președinte al comi
tetului a fost ales chirurgul 
elvețian Paul Martin, fost con
curent olimpic in 1924, în pro
ba atletică de 800 m, în care 
a cucerit medalia de argint.

aruncat .7 mănușa, ci pentru 
un scop mult mai pașnic. Clay 
a acceptat invitația televizi
unii vest-germane de a parti
cipa la o emisiune ce va fi 
transmită în ziua de 1 februa
rie. Cunoscut și pentru dex
teritatea sa verbală, este de 
așteptat ca Mohamed Aii să 
nu fie pus în dificultate. Ori
cum, centura nu-i poate fi în 
pericol la 1 februarie...

ANN HAYDON REVINE
Cunoscuta campioană Ann 

Haydon-Joncs, cu ani în urmă 
una dintre celebrității© teni
sului de cîmp și ale tenisu
lui de masă, și-a anunțat re
intrarea în activitatea compe-

.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

UN „MARTINI" 
PENTRU GAZETARI

In Franța nu numai cel mal 
buni mușchetari prezenți an 
de on la tradiționalul „Tro
feu Martini" se pot mîndrl cu 
o asemenea distincție, cl ți 
gazetarii sportivi. A intrat în 
tradiție ca autorul celui moi 
bun articol sportiv să pri
mească un ,,Premiu Mortini". 
Pentru anul 1974 laurii au re
venit trimisului special ol a- 
genției France Presse la cam
pionatul mondial de fotbol 
din R. F. Germania, Charles 
Bletry. Gazetarul francez, in 
vîrstă de 30 de ani, datoreoză 
această prestigioasă distincție 
articolului său intitulat „190 
de secunde cu Johann Cruyff",

Selecționata de box a U.R.S.S. 
evoluat în orașul ~ 
vada). Puglliștll sovietici au cîștigat 
6 din cele 7 meciuri. La cat. grea. 
Igor Vîsoțki a dispus prin aban
don, în repriza a doua, de James 
Chapman. David Torosian (cocoș) 
a cîștigat prin abandon în fața lui 
Ira Ortega, iar campionul olimpic 
Viaceslav Lemeșev (mijlocie) a 
dispus înainte de limită .de Tommy 
Sullivan,

La Fraga, în cadrul Cupei campio
nilor europeni la tenis de masă 
masculin, echipa Sparta a întrecut 

5—2 formația franceză Bicetrc, 
ealificindu-se pentru finala compe
tiției.

Cupa cupelor la baschet masculin, 
etapa a doua a grupelor sferturilor 
de finală : «rația A : Ț.S.K.A. Sep- 
temvrisko Zname Sofia — Steaua 
Roșie Belgrad 72—75 (30—35) ;
grupa B : Spartak Leningrad — Iu- 
goplastika SpLlt 
nudyne Bologna 
(38—28).

Echipa de fotbal 
aflată în turneu 
la Tel Aviv selecționata țăril-gazdă 
cu 2-0 (1—0).

La Wrexham (Țara Galilor) s-a 
disputat întîlnirea amicală de fotbal 
dintre selecționatele de tineret (ju
cători sub 23 de ani) ale Țârii Gali
lor și Angliei. Fotbaliștii englezi 
au terminat învingători cu 2—0 
(2—0).

La Sofia s-au încheiat câmpie-' 
natele de box ale Bulgariei. In 
ordinea celor 11 categorii, titlurile 
au ' fost cucerite de : St. Asenov?

Kostandinov, C. Andrejkowski;’' 
K. Kuncev, N. Nikolov, VI. z Kolev, >

Jankov, I. Iliev. I. Anghelov, Gh.' 
Stoimenov și K. Mașev.

eu

G.

P.

98—87 (51—42) ; Si-
— Le Mans 85—64

Manchester United, 
în Israel, a învins
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