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TUR DE ORIZONT IN C. C. E. LA HANDBAL

/I

LA CALIFICAREA IN SEMIFINALE
STEAUA Șl I.E.F.S. ASPIRĂ'

. . .

Secvență din cadrul demonstrației de gimnastică modernă
Foto : Dragoș NEAGU

școlar M.J.U. în fru- 
de sport a acestuia, 
între oțele 9 și 13, 
sportivii tineri și a- 
o frumoasă festivi-

s-a

A devenit o obișnuință ca săr
bătorile sau evenimentele deo
sebite din viața poporului nos
tru să fie marcate, cinstite și 
prin organizarea unor manifestări 
sportive. Cum în această perioadă 
în prim-plan se află alegerile 
pentru deputați în Marea Adu
nare Națională și consiliile popu
lare, de pe tot cuprinsul țării se 
anunță inițierea unor întreceri 
sportive în întîmpinarea eveni
mentului de la 9 martie. în a- 
acest sens, duminică am dat curs 
invitației tovarășului Vasile Pop, 
prim-vicepreședintele Consiliului 
pentru educație fizică și sport al 
sectorului 4 din Capitală, care 
ne-a încunoștințat despre 
nizarea, între 26 
martie, a „Cupei 9 Martie" 
tru sportivii din acest sector.

Am început vizita noastră — 
urmărind programul ce ne-a fost 
pus . la dispoziție — dueîndu-ne 
la ospitaliera gazdă sportivă care

ianuarie
orga-
și 2 
pen-

este Grupul 
moașa sală 
au evoluat, 
foarte mulți 
dulți. După
tate de deschidere, în care 
vorbit despre însemnătatea între
cerilor dotate cu „Capa 9 Mar
tie", am asistat la multe și va
riate întreceri sportive. Mai întîi, 
un mini-campionat de fotbal cu 
participarea a 4 echipe : Timpuri 
Noi — Chimistul (3—0) și Sticla 
— G.I.G.C. (6—1). A urmat apoi 
un meci de volei feminin, Fla
căra Roșie — 1 
demonstrații de 
dernă executate 
Liceul economic
ceul 43. Viu aplaudat, mult gus
tat de cei aflați în sală, a fost 
splendidul meci de tenis de masă

Modesto FERRARINI

de volei feminin,
Finanțe (2—0), și 

' gimnastică mo- 
• de fete de la 

nr. 2 și Li-

în aceste zile, atenția iubitorilor handbalului este reținută de des
fășurarea sferturilor de finală ale Cupei campionilor europeni. Atît la 
băieți (prin STEAUA), cit și la fete (prin I.E.F.S.) handbalul românesc 
este reprezentat în această fază superioară a întrecerilor și sînt suficiente 
premise pentru a spera că ambele campioane ale țării noastre vor 
promova în semifinalele C.C.E.

Ne propunem, în rîndurile următoare, o scurtă incursiune în des
fășurarea C.C.E.

FEMININ: ÎN PARTIDELE RETUR, LA ZAGREB

Șl ROERMUND JOCURI DECISIVE
Cele 8 formații feminine ră

mase în cursă (reamintim că ul
tima învingătoare a C.C.E., for
mația S. C. Leipzig, campioană a 
R. D. Germane, nu s-a prezentat 
la start) și-au disputat prima 
rundă a sferturilor de finală. Așa 
cum era de așteptat, puternica 
formație Spartak Kiev — multiplă 
cîștigătoare a prestigioasei com
petiții continentale — a învins, în 
deplasare, pe Kuch Chorzow (Po
lonia) cu 15—12 (8—4). Meciul a 
fost condus de cuplul arbitrilor 
români C. Căpățînă — VI. Cojo- 
caru. Ei ne-au relatat că hand
balistele sovietice au. impresionat 
printr-un joc excelent organizat 
și prin forța de șut a cunoscu
telor Turcina și Macareț. Așadar, 
o primă semifinalistă s-a contu-

rat : SPARTAK KIEV. ^Campioana 
Ungariei, Vasas Budapesta, a în
trecut la scor — 26-8 — echipa 
bulgară Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname. Deci, o a doua semifina- 
listă — VASAS BUDAPESTA — 
se profilează. în celelalte două 
„sferturi1’ situația este mai puțin 
clară. F.I.F. Copenhaga, cam
pioana Danemarcei, a întrecut cu 
12—10 pe Lokomotiv Zagreb. Me
ciul retur oferă ambelor echipe 
posibilitatea de promovare 1 în semi
finale. Opinăm însă pentru șansa

campioanei Iugoslaviei, căreia îi 
întrevedem posibilitatea de a re
cupera pe teren propriu handi
capul de două gciluri. în fine, 
I.E.F.S. — care a întrecut sîmbătă 
pe Mora Swift Roermund cu 
13-9 — păstrează în meciul re
tur (Roermund, 5 februarie) șanse 
de calificare în semifinale. Desi
gur, nu-i va fi ușor să si Ie 
materializeze. Mora Swift, de 10 
ori consecutiv campioană a Olan
dei, este o formație omogenă, cu 
experiența evoluțiilor în C.C.E. 
Jocul ei atletic, foarte avansat în 
apărare, lent și viclean în atac, 
poate fi contracarat printr-un sis
tem defensiv mobil, în perma
nență atent, printr-un atac cu 
dese schimbări de ritm, pătrun
deri individuale și un lucru activ 
pe semicerc. I.E.F.S. pornește în 
meciul retur cu prima șansă și 
— nutrim speranța — și-o va 
materializa. Antrenorul loan Bota 
și elevele sale trebuie să facă to
tul pentru calificare, (h. n.).

MASCULIN. SE PROFILEAZĂ SEMI FIN ALISTELE

(Continuare în pag. 2-3)

PERFORMANTE SUPERIOARE EA L U P T E
• Luptătorii sînt deciși să-și aducă și 

prestigiului sportului românesc. • An de 
prevederi ale regulamentului F.I.L.A. • Gh. 
titlului de campion mondial

la Montreal un aport substanțial la creșterea 
muncă intensă pentru adaptarea la noile 
Berceanu, din nou in luptă pentru cucerirea

A devenit un fapt obișnuit ca luptele să aducă spor
tului românesc mari satisfacții, in ultimii 20 de ani, 
numeroși sportivi ai noștri și-au înscris numele pe lis- 

europeni, 
concursuri 
fost 

La

tele campionilor olimpici, mondiali și 
cucerind nenumărate medalii la marile 
internaționale. Nici 
puțin rodnic pentru 
de la Madrid, luptele

n-a 
români.

moi 
C.E.

anul 1974 
luptătorii 

greco-romane au obținut 
un număr de șase medalii : una de aur (C. Alexandru) 
și 5 de bronz (N. Gingă, I. Dulică, I. Păun, V. Fodor- 
pataki, R. Codreanu), iar sportivii de la libere trei : 
două de argint (P. Coman și L. Șimon) și una de 
bronz (V. lorga). Lă C.M. de lupte libere de la lstan-

bul, L. Șimon a devenit campion mondial, aducind 
României primul mare succes la acest stil, iar V. lorga 
s-a clasat pe locul 3. La Katowice, 5 luptători din 
echipa de greco-romane au urcat pe podiumul meda- 
liaților mondiali : C. Alexandru (argint), N. Gingă, 
I. Enache, D. Manea, N. Martinescu (bronz).

Acum, luptătorii noștri fruntași se află în fața unor 
noi campionate europene și mondiale. Este ultimul 
an înaintea J.O. de la Montreal. De aceea am socotit 
util să solicităm cîteva opinii, pentru a afla direcțiile 
principale ale 
anul 1975, in

preocupărilor în sportul luptelor pentru 
perspectiva lui 1976,

PRINCIPALUL OBIECTIV, MONTREALUL,
DAR SI PERSPECTIVA MAI ÎNDEPĂRTATĂ

Col. ALEXANDRU CRĂCIU- 
NESCU, președintele F.R. Lupte : 
„Performanțele realizate de spor
tivii noștri în anul trecut consti
tuie pentru noi un stimulent în 
activitatea prezentă și viitoare. 
Programul de pregătire și partici
pare la marile concursuri inter- 
naționale "in anul 1975 este alcă
tuit astfel îneît să servească 
scopului major, prezentarea în 
cea mai bună formă și cu cele 
mai bune echipe la J.O. de la 
Montreal. Acest important obiec
tiv are toate șansele să fie înde
plinit. Avem antrenori pricepuți, 
sportivi talentați condiții bune de 
pregătire. Dar, privind lucrurile 
într-o perspectivă mai îndepărta
tă, apreciez că această importantă 
disciplină olimpică trebuie să se 

-bucure de un sprijin mai concret 
din partea tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul sportului, 
din toate județele țării. Numai 
astfel vom putea avea secții pu

ternice, capabile să lărgească baza 
de selecție pentru sportul de per
formanță. Numai astfel ne vom 
putea mîndri și în viitor cu per
formanțele obținute de luptătorii 
noștri. Biroul federal va veghea

ca, pe viitor, munca de educație 
în rîndul sportivilor să fie mai 
mult simțită și să înceapă, în 
primul rînd, cu educatorii — an
trenorii.

Acum, cînd ne mai desparte un 
singur an de marea confruntare 
olimpică, toate eforturile noastre 
sînt îndreptate către pregătirea 
la cel mai înalt nivel a sportivi
lor fruntași și definitivarea lotu
rilor".

AN HOTĂRÎTOR IN PREGĂTIREA PENTRU J.O.
ION CORNEANU, antrenor fe

deral la lupte greco-romane : 
„Pentru noi, 1975 a început încă 
din luna decembrie, a anului tre
cut, aceasta din cauza devansă
rii datei la care se vor disputa 
campionatele europene. Pînă în 
acest an, competiția europeană 
se organiza în luna iunie, dar în 
1975 startul se va da în primele 
zile ale lui mai. Dar, nu numai 
nevoile de pregătire în vederea 
participării la acest concurs ne 
obligă să creștem volumul de 
muncă. Obiectivul nostru princi
pal în acest an este mărirea vo
lumului de antrenament care sâ

ducă — firesc la îmbunătăți-
rea performanțelor. Această creș
tere se va realiza nu prin spo
rirea numărului de lecții săptă- 
mînal, ci printr-o mai bună or
ganizare a antrenamentelor, ast
fel îneît să nu mai existe „timpi 
morți". Nevoia unui număr mai 
mare de repetări este accentuată 
și de noile prevederi ale regu
lamentului F.I.L.A., intrat în vi
goare de la 1 ianuarie 1975. După 
atîtea modificări, ne aflăm în si
tuația ca, antrenori, arbitri, spor-

(Continuare in pag. 2-3)

Unul dintre cei mai buni jucători ai echipei Steaua, Radu Voina, sur
prins in timpul meciului cu Skoda Plsen intr-o acțiune personală

Ierarhiile valorice ale handba
lului masculin european s-au con
cretizat cum nu se poate mai 
bine în primele partide din ca
drul sferturilor de finală ale 
C.C.E. Așa că, după aceste prime 
confruntări, se poate spune că „a- 
pele s-au limpezit*1, deoarece fa
voritele și-au valorificat (Unele 
într-o măsură mai mult decît e- 
videntă) șansele, 
serioase asupra 
semifinale. Dar,
meciurile și rezultatele înregis-

luînd opțiuni 
calificării în 

să recapitulăm

trate în jocurile-tur : KFUM
Aarhus (Danemarca) — Borac 
Banja Luka (Iugoslavia) 12—13 
(4—8) ; F. K. Ilafnar jardar Rejkja- 
vik (Islanda) — ASK Vorwărts 
Frankfurt/Oder (R. D. Germană) 
17—21 (7——14) ; Spartakus Buda
pesta (Ungaria) — VfL Gummers
bach (R. F. Germania) 15—15 (6—8) 
și Steaua București — TJ Skoda 
Plsen (Cehoslovacia) 20—7 (8—4).

Bilanțul se prezintă, așadar,

(Continuare în pag. 2-3)

Selecționata de hochd (tineret) a Cehoslovaciei 
evoluează la Miercurea Ciuc și București

în continuarea activității de 
pregătire și verificare a lotului 
nostru reprezentativ de hochei 
pe gheață, în această săptămînă 
va sosi pentru un turneu de mai 
multe jocuri în țara noastră se
lecționata de tineret a Cehoslova
ciei. Turneul tinerilor hocheiști 
cehoslovaci, care sînt așteptați să

sosească joi pe calea aerului, pro
gramează primele meciuri vineri 
31 ianuarie și sîmbătă 1 februa
rie Ia Miercurea Ciuc, urmînd să 
continue la București, în ziua de 
3 februarie. în toate aceste trei 
jocuri adversar al oaspeților va 
fi Iotul reprezentativ al Româ
niei, care se pregătește pentru C.M.

Echipa de fotbal Universitatea . 
Craiova a susținut alte două meciuri | 

amicale in Brazilia
• CONNORS, ÎNVINGĂTOR ÎN TUR- ’ 

NEUL DE TENIS LA BIRMINGHAM I 
(S.U.A.). I

I ® DANA NUȚU, PE PRIMUL LOC IN
TURNEUL DE ȘAH DE LA NOVI SAD ’



MI1NE, ETAPĂ INTERMEDIARĂ„CAP DE AFIȘ , DERBY UL DINAMO-STEAUA
Al doilea tur al campionatu

lui republican masculin de bas
chet se încheie prin meciurile e- 
tapei intermediare programată să 
se dispune miercuri după-amiază. 
Punctul de atracție al zilei îl 
constituie tradiționalul derby Di
namo — Steaua, al cărui rezul
tat poate decide de pe acum 
campioana țării. Mai precis, în 
ipoteza că victoria vă reveni di- 
namoviștilor, aceștia realizează 
2—0 în partidele directe cu Steaua 
(în tur, 73—71) și în mod normal, 
nu mai pot ceda primul loc. In 
schimb, o victorie a steliștilor ar 
stabili scorul de 1—1 și ar face 
ca liotărîtoare să devină întîlni- 
rea din al treilea tur. în conse-

MULTE CÎȘTIGĂTOARE
Asa cum ne-au obișnuit în ul

tima vreme, campionatele repu
blicane de baschet au oferit și 
duminică numeroase meciuri viu 
disputate, deosebit de echilibrate, 
cu cîștigătoare cunoscute de abia 
în ultimele secunde ale întrece
rilor. Așa s-au petrecut faptele 
în partidele Universitatea Timi
soara — Dinardo (63—66), I.C.E.D. 
— Farul (86—91), C.S.U. Tg. Mu
reș _ Politehnica București (79— 
75,’ după prelungiri) la băieți, 
I.E.F.S. — Voința (50—48), Uni
versitatea Cluj-Napoca — Rapid 
(71—73) la fete, în care evoluția 
generală a scorului și dramatis
mul finalului au ținut cu „sufle
tul la gură" publicul prezent în 
sălile gazdă. îndeosebi am re
marcat dîrzenia cu care se luptă 
în grupa 7—12 a campionatului 
masculin, deși țelul disputei — 
ocuparea locului 7 — este doar 
simbolic. Cît privește retrograda
rea, se pare că C.S.U. Tg. Mureș 
și C.S.U. Galați sînt formațiile cu 
cele mai mici șanse de a mai 
participa în toamnă la prima di
vizie a țării. în ceea ce privește 
poziția a 7-a, se pare că ea va 
reveni jucătorilor de la Farul, 
care, în mod cert, se căiesc pen
tru greșelile comise în primul 
tur, cînd au ratat în mod sur
prinzător calificarea în grupa 1—6.

din tnate 
sporturile

a avut loc

AT3 FTI^M SAlA UE SPORT
MILCIIOm D|N ROMAN, în fața a 
peste 300 de sportivi, profesori și părinți, 
a avut loc premierea celor mai buni 
otleți romașcani pe anul 1974. Pe pri
mul loc ai listei de onoare s-a aflat 
cunoscuta atletă de la C. A. Roman, 
Mariana Suman, campioană națională și 
balcanică. După premiere 
un concurs cu caracter de selecție pen
tru depistarea unei noi 
sportivi ai Clubului Atletic
• CITEVA REZULTATE din concursul^ de 
sală de la Brăila: ‘ ' **
Panait 6,02 m, 
înălțime: D. 
C. Dragomir

promoții de 
Roman.

lungime F : Gina
Cornelia Moise 5,58 m ; 

Oprea 2,00 m, lungime : 
7,02 m.

BASCHET IN ETAPA INAUGURA
LA A TURULUI AL HULEA 

AL DIVIZIEI B au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : masculin : Sănă
tatea Satu Mare — Politehnica Cluj- 
Napoca 49-77 (25-36), UREMOAS -
Arhitectura 62—47 (28—30), Știința Me
diaș — Olimpia Sibiu 79—72 (36—32),
Știința Ploiești — C. S. Botoșani 69—67 
(32—30), Mine-Energie — PTT 56—54 
(37—30), A. S. Armata București — Voința 
București 74—68 (43—29), Universitatea

Craiova — Voința Timișoara 53—89 (29— 
43) : feminin : Universitatea Craiova — 
Medicina Timișoara 46—61 (27—33), PTT — 
Medicina București 62—36 (35—17), Mol
dova lași — Constructorul Galați 55—37 
(31—25), ASE — Arhitectura 23—92 (14—
48), Știința Sf. Gheorghe — Voința Bra
șov 28-64 (11—25), Știința Constanța — 
Tomistex Constanța 69-62 (34-26), Să
nătatea Satu Mare — Știința Mediaș 
49-77 (25-36).

sp. E-
Gheor- 
juniori 
la ju- 

primele 
compe-

cîștigătorii întrecerilor la 
și clasați pe locul secur.d 
mici. Echipele situate pe 
locuri în această fază a 

s-au calificat pentru turneul final 
campionatului republican, lată cla- 

‘ ‘ ' mici : 1. Șc. sp. 1 
C. Pavelescu), 2. Șc. sp. 

Șc. sp. 2 : juniori mari : 
Energia, 2. I.E.F.S., 3. Șc.

JUDO CAMPIONATUL MUNICIPAL JUL/v rezervat echipelor de juniori 
mari și mici a aliniat la start peste 
150 de tineri judoka din cluburile bucu- 
reștene. întrecerile au fost deosebit de
echilibrate și spectaculoase. De notat 
evoluția sportivilor de la Șc.
nergia (antienori S. Arjoca și I. 
ghe), 
mari 
niori 
două 
tițîei 
al 
samentele : juniori 
(antrenor “ 
Energia, 3.
1. Șc. 
sp. 1.

sp.

SCHI
curs al , . _____ ___
din împrejurimile cabanei Valea Sîmbe- 
tei. 34 de juniori s-au întrecut, la pro
bele alpine, pentru titlurile de cam
pioni ai orașului Făgăraș. Au cîștigat : 
la slalom uriaș : ... ................ .
zurii), Karin Kuhn (Liceul nr. 2); 
slalom special : Mihai Alexandru și l 
men Palade (Negoiul).

IN MASIVUL FAGARAȘ 
a avut loc primul con- 

sezonului, desfășurat pe pîrtiile

Mihai Alexandru (A-
_ la 

Car-

VOI FI LA SUCEAVA s-a
fășuiat o competiție . _ 

leibalistică dotată cu „Cupa Unirii", la 
care au luat parte echipele masculine 
Universitatea Craiova, Politehnica lași, 
Relonul Săvinești și C.S.M. Suceava. 
Trofeul a fost cîștigat de Universita
tea Craiova care a învins în meciul de- 
CTSiv pe C.S.M. Suceava cu 3-1, 

des-
vo-

cință, este de așteptat ca între
cerea de azi (sala Floreasca, ora 
17; reprizaa II-a va fi trans
misă in direct la T.V.) să fie 
echilibrat, iar jucătorii să-și eta
leze toate calitățile, întreaga ca
pacitate de luptă, pentru obține
rea succesului. Meciul prilejuiește 
și o testare în condiții de dispută 
oficială, importantă, a majorită
ții membrilor lotului reprezenta
tiv (lărgit) care se pregătește 
pentru campionatul european 
(grupa B) din primăvara acestui 
an. Este vorba de Popa, Novac, 
Diaconescu, Niculescu, Georgescu 
de la Dinamo, Tarău, Oczelak, 
Pîrsu, Cernut, Zdrenghea, Molnar 
de la Steaua. Tot în grupa 1—6

ÎN UlTIMtll SECUNDE
La fete, ^I.E.F.S. și Politehnica 

își continuă — deocamdată indi
rect — cursa pentru titlul de 
campioană deținut de Politehnica. 
Totodată, aceste două fruntașe 
ale baschetului nostru folosesc 
partidele Diviziei A și ca teste 
pentru viitoarele confruntări din 
cadrul cupelor europene unde, 
după cum se știe, Politehnica are 
șanse de â se clasa pe locul I 
în grupa B a C.C.E. Comportarea 
din ultima, vreme a jucătoarelor 
pregătite de Grigore Costescu este 
promițătoare și sperăm să avem 
confirmarea chiar joi seară, cînd 
va juca, la Budapesta, cu B.S.E. 
Pentru a treia poziție premiată, 
luptă cu șanse apropiate nu mai 
puțin de patru echipe, și anume 
Crișul, Rapid, OUmpia-Construc- 
torul și Universitatea Timișoara, 
aceleași pe care le vom vedea, 
probabil, în grupa 1—6, alături de 
Politehnica și I.E.F.S.

(Urmare din pag. 1)

fapt care solicită o 
partea

difi-

tivi, să învățăm împreună regu
lamentul pe baza căruia sportivii 
noștri vor fi apreciați peste numai 
cîteva luni. Pentru noi, antreno
rii, situația este ceva mai difi
cilă. Importantele modificări ale 
regulamentului atrag după ele și 
obligația schimbării metodicei dc 
pregătire. De pildă, în noile con
diții, timpul efectiv de luptă este 
mai lung, 
mai mare rezistență din 
sportivilor. Unele procedee (mai 
spectaculoase și, deci, mai 
cile) sînt mult mai bine apre
ciate decît pînă acum. în plus, 
problemele de tactică în lupta la 
marginea saltelei sînt deosebit de 
importante în noile condiții. Cum 
spuneam, însușirea acestor noi 
elemente de către sportivii noș
tri fruntași necesită un volum 
foarte mare de muncă. Dar, cum 
anul 1975 nu constituie pentru 
noi decît o etapă de pregătire și 
verificare a forțelor în vederea 
participării cu succes ta J.O. din 
1976, apreciez că vom reuși să 
rezolvăm așa cum se cuvine și
aceste probleme. De altfel, pla
nul de pregătire a componenților 
lotului este diferit. împreună cu 
colegii mei am stabilit trei grupe 
distincte de sportivi. Prima este 
aceea a luptătorilor consacrați, 
care au dovedit o valoare con
stant bună, în care intră N. Mar- 
tinescu, Gh. Berceanu, C. Ale
xandru, N. Gingă. Planul de pre; 
gătire a acestora are ca scop 
perfecționarea cunoștințelor teh- 
nico-tactice, în funcție de cei mai 
valoroși adversari cunoscuți și 
reîmprospătarea forțelor. Partici
parea lor la marile concursuri va 
fi bine calculată. în cea de-a 
doua categorie sînt cuprinși spor-

Un (el

CUCERIREA MEDALIEI DE AUR SI LA J.O.
LADISLAU ȘIMON, campion 

mondial la lupte libere : „Sînt 
conștient de dificultățile ce de
curg din performanța pe care am 
realizat-o la Istanbul. Acum, toate 
privirile adversarilor și specialiș
tilor sînt îndreptate asupra mea. 
De altfel, și eu în anii din urmă 
m-am pregătit special pentru cei 
mai valoroși adversari ai mei. Și 
i-am învins. Dar știu din expe
riența altora că este mai ușor să 
te afirmi decît să te menții în 
vîrful piramidei. De aceea am 
înțeles că în timpul care urmează 
eforturile mele la antrenamente 
trebuie dublate. Mă simt, însă, 
capabil să muncesc mai mult de
cît am făcut-o pînă acum. De alt
fel, chiar dacă anul acesta nu voi 
participa decît la C.E., am înce
put pregătirile încă din luna de
cembrie. Lucrez cu multă ambiție 
pentru a-mi perfecționa procede
ele de contraatac și pentru îmbu
nătățirea vitezei de execuție, ar
me cu care am obținut succesele 

se desfășoară jocul Rapid — 
I.E.F.S. (sala Giulești. ora 19). 
Partida „U“ Cluj-Napoca •— „U“ 
Timișoara va . avea loc joi. în 
grupa 7—12, se dispută un singur 
meci : C.S.U. Tg. Mureș — Po
litehnica Iași, celelalte (Farul — 
Politehnica București și C.S.U. 
Galați — I.C.E.D.) fiind aminate 
pentru duminică 2 februarie.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

Concursul republican de 
schi pentru copii (fond și 
sărituri), cc urma să sc des
fășoare Ia Predeal Ia 1—2 fe
bruarie, a fost aminat pen
tru zilele de 15—16 februarie.

MASCULIN, GRUPA 1—6

1. DINAMO 15 15 0 1431— 962 30
2. Steaua 15 13 2 1351—1050 28
3. „U“ Timifj ■ 15 11 4 1148—1035 26
4. I.E.F.S. 15 9 6 1116—1110 24
5. „U“ Cluj-Np. 15 6 9 1057—1119 21
6. Rapid 15 6 9 1017—1135 21

GRUPA 7—12

7. FARUL 15 8 7 1128—1156 23
8. Poli Buc. 15 7 8 1048—1092 22
9. I.C.E.D. 15 6 9 1064—1080 21

10. Poli Iași 15 5 10 1040—1149 20
11. C.S.U. Galați 15 3 12 1018—1260 18
12. C.S.U. Tg. M. 15 1 14 947—1217 16

FEMININ
1. I.E.F.S. 12 10 2 820—725 22
2. Politehnica 12 10 2 981—677 22
3. Crișul 12 8 4 772—729 20
4. Rapid 12 8 4 816—749 20
5. Olimpia-Con-str. 12 8 4 859—783 20
6. „U“ Timiș. 12 6 6 814—791 18
7. Voința Buc. 11 5 6 677—687 16
8. „U“ Cluj-Np. 12 4 8 7G3—869 16
9. C.S.U. Galați 12 2 1LO 742—817 14

10. C.S.U. Tg. M. 11 3 8 624—801 14
11. „U“ Iași 12 1 11 604—841 13

tivii I. Dulică, I. Păun, D. Ma
nea, B. Codreanu, care trebuie să 
reconfirme în acest an capacita
tea lor de a se situa în rîndul 
celor mai buni concurenți din 
lume. în ultima categorie intră 
tineri ca M. Boțită, Șt. Rusu, Z. 
Szilak, sportivi care în competi
țiile din acest an au posibilita
tea să se afirme, să-și cîștige 
locul în echipa pentru Montreal.

Datorită situației arătată, obiec
tivele noastre de performanță 
pentru acest an nu sînt la nive-

AȘTEPTĂM MAI MULT 
C01EGIEDII NOȘTRI

ION CRiSNIC, antrenor federal 
la lupte libere : „Principalele
noastre preocupări în acest an 
vor fi reîmprospătarea forțelor 
sportivilor consacrați (P. Coman, 
V. Iorga, L. Șimon), pregătirea la 
un nivel înalt a celorlalți compo- 
nenți ai lotului și verificarea lor 
în competiții de amploare pentru 
definitivarea echipei care ne va 
reprezenta la J.O. Pentru întregul 
lot, vom urmări acomodarea cu 
condițiile de luptă prevăzute de 
noul regulament, care presupune 
îmbogățirea bagajului tehnico-tac- 
tic cu multe procedee de atac și 
contraatac. în noua noastră orien
tare, procedeele de apărare vor fi 
total înlocuite cu cele de contra
atac. Ciclul anual de pregătire 
a sportivilor fruntași va fi după 
modelul anului olimpic, vîrful de 
formă sportivă situîndu-se la sfîr- 
șitul lunii iulie, la turneul inter
național al României. De aceea, 
nu ne-am propus obiective de 
performanță decît pentru C.E., Ia

precis .-

de pînă acum și care, am convin
gerea că mă vor ajuta să-mi 
păstrez titlul de cel mai bun greu 
din lume. Toate eforturile mele 
din acest an sînt îndreptate spre 
un țel foarte precis : cucerirea 
medaliei de aur la J.O. dc la 
Montreal".

Am luat cunoștință de unele principale preocupări în anul 1975, 
preocupări care vizează îndeplinirea aceluiași important obiectiv, 
prezentarea la un nivel superior la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice. Această disciplină sportivă dispune de un activ pasionat, 
tehnicieni capabili, experimentați, de sportivi talentați și dornici de 
afirmare, care și-au probat de multe ori valoarea în marile între
ceri internaționale, ca și de o bază de selecție corespunzătoare. 
Sînt argumente care ne fac să credem că lanțul succeselor luptă
torilor români nu se va întrerupe nici la J.O. de la Montreal. De
sigur, nu va fi ușor. Și de acest fapt sînt convinși, deopotrivă, 
sportivii și antrenorii, toți factorii de răspundere din acest domeniu. 
Tocmai de aceea sperăm că hotărîrea lor de a se mobiliza plenar 
pentru o muncă temeinică, susținută, ii va conduce spre reali
zarea obiectivelor propuse.

0 CERINȚĂ PENTRU BOXERII NOȘTRI FRUNTAȘI

15 
EFORTURI MAI MARI PE|TRU 

PERFECTIONAREA MIJLOACELOR ^APĂRARE PREGĂTI

Nu cu mulți ani în urmă, bo
xerii români erau recunoscuți 
pentru rezistența lor fizică, ei 
fiind aceia care își dominau ad
versarii — impunîndu-le respect 
— prin forța loviturilor. Iubitorii 
„nobilei arte" își amintesc, desi
gur, maniera în care își reali
zau performanțele sportivi ca 
Nicolac Linca, Gheorghe Negrea, 
Gheorghe Fiat, Mircea Dobrescu, 
Puiu Nicolae, Constantin Ciucă, 
Ion Monea, Vasile Mariuțan, An- 
toniu Vasile, Iosif Mihalik și 
mulți alții care. <n-au încetat ac
tivitatea competițională.

Ultimele mari Confruntări pugi- 
listice internațiorihle și în spe
cial campionatele mondiale de la 
Havana au permis, firește, tehni
cienilor noștri să compare stilul 
de luptă al sportivilor români cu 
cele existente pe alte meleaguri. 
In același timp, evoluțiile pugi- 
liștilor noștri fruntași au ocazio
nat evidențierea unor minusuri 
în pregătirea lor. Așa, de pildă, 
făcînd o trecere în revistă a me
ciurilor susținute de cei 11 bo
xeri români, constatăm că 9 din
tre ei au fost numărați pe rin
gul cubanez, în urma recepțio- 
nării unor lovituri puternice în 
punctele vulnerabile. Pentru re
prezentanții sportului cu mănuși 
din țara noastră, aceasta este o 
situație neobișnuită !

Concluzia ce se desprinde după 
ultimele evoluții ale pugilișților 
noștri fruntași este că în ultimii 
ani s-a lucrat mai puțin pentru 
perfecționarea mijloacelor de a- 
pârare și, în special, pentru îm

Iul potențialului echipei. De pildă, 
la campionatele europene ne-am 
propus să obținem 4 medalii 
(1 loc I—II și 3 locuri III), iar 
la campionatele mondiale, 3 
medalii, dintre care una de aur 
(Gheorghe Berceanu). Dintre lup
tătorii fruntași, unii vor parti
cipa la C.E., iar alții la C.M. 
ESte posibil ca unii dintre ei, 
cum este cazul lui N. Martinescu, 
să nu ia startul în nici unul din
tre aceste mari concursuri inter
naționale".

AJUTOR DIN PARTEA
OL IA CLUBURI

sfîrșitul lunii aprilie, unde vom 
participa cu cei mai valoroși spor
tivi și unde, sperăm să cîștigăm o 
medalie de aur (L. Șimon) și două 
locuri II—III (P. Coman și V. 
Iorga). La campionatele mondiale 
vom alinia o garnitură tînără, 
compusă din luptători care nu 
și-au cîștigat încă dreptul de par
ticipare la J.O. Baremul lor mi
nim de performanță este clasarea 
în primele 6 locuri. Numai astfel 
își vor putea asigura locul în 
echipa pentru Montreal. După 
cum vedeți, gîndurile noastre 
zboară spic marea confruntare 
din 1976, unde vrem să ne pre
zentăm cît mai bine. Dar, toate 
aceste sarcini nu le putem rezol
va singuri. Eforturile noastre la 
lot sînt zadarnice dacă antrenorii 
de la cluburi nu continuă pregă
tirea sportivilor fruntași cu ace
eași seriozitate. De obicei, com- 
ponenții lotului veneau la pregăti
re cu un potențial scăzut de efort 
în urma antrenamentelor necores
punzătoare efectuate la cluburi. 
Așa nu se poate obține perfor
manță. Munca în salturi nu este 
indicată.

O altă problemă care ne pre
ocupă și care — din păcate — 
nu este încă elucidată privește 
alimentația (diferențiată) și odih
na. Specificul sportului nostru 
reclamă condiții aparte. Sperăm 
ca pe viitor și în această direcție 
să fie aduse îmbunătățirile nece
sare astfel îneît să ne putem des
fășura pregătirile la un nivel 
optim". 

bunătățirea rezistenței la recep- 
ționarea loviturilor.

Asistînd la mai multe antrena
mente ale loturilor naționale, am 
văzut uneori pe tehnicienii noștri 
insistînd asupra folosirii corecte 
a mijloacelor de apărare, arare
ori chiar și pentru mărirea for
ței de lovire, dar niciodată n-am 
observat vreun boxer fruntaș e- 
fectuînd exerciții speciale pentru 
fortificarea musculaturii gîtului și 
maxilarelor, indicate de literatura 
de specialitate. Și, fără îndoială, 
una dintre principalele cauze care 
au condus la situația sus-mențio- 
nată, constatată la Havana, este 
slaba dezvoltare a musculaturii 
respective. Rezolvarea acestor 
neajunsuri poate fi decisivă în 
obținerea marii performanțe.

Pe de altă parte, este cunoscut 
faptul că un boxer care lovește 
puternic impune respect adversa
rului, obligîndu-l să evite schim
bul de lovituri neavantajos pen
tru el. Dar, în rîndul reprezen
tanților noștri se găsesc prea pu
țini pugiliști capabili să ajungă 
la victorii rapide, prin valorifi
carea forței loviturilor. Cei trei 
care posedă lovituri de k.o. : Alee 
Năstac, Sandu Virilă și Costică 
Dafinoiu nu reușesc să le pună 
plenar în valoare, din cauza unor 
insuriciențe. Năstac, avînd o re
zistență mai islabă la recepționa- 
rea loviturilor, se teme să le exe
cute în momentele cele mai favo
rabile ; Tîrîlă și Dafinoiu nu 
dispun de suficiente cunoștințe 
tehnice pentru a putea aplica ori
cărui adversar loviturile lor pre
ferate. In plus, Dafinoiu nu cu
noaște în măsura cuvenită mij
loacele de apărare, ceea ce-1 face 
să, recepționeze lovituri multe, 
periculoase, care-i pot întrerupe 
drumul spre marea performanță 
la care calitățile sale fizice îi dau 
dreptul să aspire.

DIVIZIONAR

Intre

în rîndurile de față ne-am 
propus să amintim antrenorilor 
și tehnicienilor noștri doar acele 
aspecte de a căror rezolvare con
siderăm că depinde, în mare mă
sură, îmbunătățirea performanțe
lor boxerilor români. Cu eforturi 
minime, din partea tuturor fac
torilor, aceste minusuri pot fi e- 
îiminate.
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Timișul de 
Totul se vede 
aburit. Pe lîn 
gul forestier 
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pe compartir 
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tonescu. Băle 
I. Constantine! 
Tănase, N eg 
Lică, Turci), 
masivă a liî^ 
peste trei figi 
băieți mai re 
în virtutea c 
movați. Unul 
medie, voinic, 
meții obrajilo 
nu 1-arti văz. 
făcea minuni 
Mangalia", sp
l. Stoica (mij 
intaș), ambii 
stanța. Despr 
se află la B 
medical, o ai 
stăruitoare r 
rea intensă 1

Deodată, [. 
despică : de < 
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Mihai TRANCA
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DE LA I.E.A.B.S.
La bazinul „23 August" 

continuă cursurile de ini
țiere la înot pentru copii. 
Noua serie își începe acti
vitatea la 1 februarie, dată 
pînă Ia care se primesc în
scrieri. Se mai primesc, de 
asemenea. înscrieri și pen
tru cei dornici să practice 
înotul de agrement. Relații 
suplimentare la telefonul 
21 61 15.

5000 DE PARTICIPANT! LA
(Urmare din pag. 1)

dintre doi membri ai lotului de 
tineret al țării : Ștefan Moraru și 
Sorin Cauri. In general, ceea ce 
am văzut în sala Grupului șco
lar M.I.U. poate fi numit un reu
șit festival sportiv la care au 
contribuit, printre alții, frații Ni- 
colae și Hie Moise, Sebastian Co
coș — lăcătuși (Combinatul de 
sticlă), Dan Atanasescu — labo
rant, Ștefan Topșeneanu — scu- 
ler-matrițer (întreprinderea Tim
puri Noi), Virginia Melinte — 
mașinistă, Eugenia Avram — rih- 
tuitoare (întreprinderea Flacăra 
Roșie).

Deplasîndu-ne apoi la baza de 
cartier „Titanii", am avut prilejul 
să asistăm (timpul bun a permis) 

la o îndîfjf 
tică în aer , 
atît la fetA' 
chipele Șco. 
Este interes, 
tot duminici 
treceri în ‘ 
din sector 
cee, grupuri 
unor „dumir 
alegerilor de

Am reținu 
amănunte pi 
fășurate dun 
terenurile d 
lui 4. O m; 
ținut să ia 
sportivi — e 
dornici să < 
mod apropia 
tați.

TUR DE ORIZONT ÎN C.C.E.
(Urmare din pag. t)

net favorabil campioanelor Iugo
slaviei, R. D. Germane, R. F. 
Germania și României, care abor
dează partidele retur cu „zestrea" 
apreciabilă a două victorii în de
plasare (Borac Banja Luka — e- 
chipa lui Arslanagici, Radjeno- 
vici, Karalici și Popovici și ASK 
Vorwărts Frankfurt/Oder — for
mație antrenată de fostul interna
țional Papusch), un meci egal tot 
în deplasare (VfL Gummersbach) și 
o victorie la 13 goluri diferență 
pe teren propriu (Steaua Bucu
rești, care poate aborda jocul re
tur — Plsen, 6 februarie — cu 
mai mult calm și încredere în 
forțele proprii). Este de presupus, 
deci, ca în ziua de 8 februarie

(dacă nu v; 
care...) la 
tuburi de si 
tuează tragi 
introduse ni 
Banja Luka, 
furt/Odcr. ' 
Steaua Buci

Ce advers 
eoecliipierilo 
în anul 197 
tima oară 
schemă apri 
cui unei rc 
Germane, se 
tugaliei) zei 
îngăduitoare 
mâni, dîndu 
campioana 
Bjelovar, e< 
ternațional,
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lor, repetînd traseul, și 
Comăniță cu cronome-

cîștigurilor sc 
februarie 1975.

Cîstigurile
EXtrfES din

B și 
uncie

prioritară 
mijloace 
a unor 

de obser.

C au sus- 
amănunte

cîștigă- 
în ziua 
1975, la

Cîștigul de categoria A <1CO»/O) 
fost obținut de Alexandru Nițâ 

Ilfov.

Codreanu etc.) 
tehnicienii cu

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO

® CHIMIA BRAZI 
GALAȚI 0—3 (0—1). Autorii 
rilor : Codreanu, Nedelcu 
Dan Coe. F. C. GALAȚI

Siiuiuuuv, Ionescu, Birta, 
în repriza secundă au 
cat: Blejuscă, Grosaru, 
Amarandei, (C. Vîrjogliic,

® ȘTIINȚA BACAU —
ZANUL BACAU 2—0 (1—0). Punc
tele au fost înscrise de Cernat și 
Manolache. (I. lancu, coresp. ju
dețean).

Semnificația reală a jocului de verificare

și din comodi-, 
fizice caracte- 

de iarnă. Așa 
fi o mare eroa-

2 : 2,65
3 : 7.90 
a 1.058 
cat. 6 :

a stîrnit
rîndurile iubitorilor

a
din comuna Țărtășești

tragerii PRONO- 
22 ianuarie 1975.

vineri 31 ianuarie
13 în celelalte

• „CUPA 9 MARTIE" LA O-
RADEA. Fotbal Club Bihor a or
ganizat un turneu de sală la fot-

La sfîrșitul săptămînii trecute, divizionarele A, 
ținut noi intilniri de vcrificare-omogenizare. 
de la asemenea jocuri :

CONSTANȚA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

un viu in-
a-

AU ÎNCEPUT JOCURILE!
PE TEME ACTUALE
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SI BRASOV
7

pe urmele 
„secundul" 
trul și un carnețel în care sînt 
deschise rubrici pentru timp, puls 
și perioada de revenire, în drep- 

fiecăruia. Se execută șase por-

din acestea, dure, de 400 
timpii sînt buni, și pulsul arată 
o adaptabilitate pozitivă la efort, 
coreiînd toate cifrele nu ne este 
greu să depistăm că cel mai bine 
se prezintă Ncgoescu și Iovă- 
nescu...

După amiază, al doilea antre
nament al zilei. în autobuzul care 
transportă echipa vreo 4 km pe 
șoseaua națională, spre Brașov, 
se află și antrenorii federali Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc, 
de asemenea, vicepreședintele 
clubului, Ștefan Boeru, sosit în 
ajun. Un dublu „control", ma
siv și concomitent, antrenorii nu 
par complexați și nici băieții, cu 
atît mai mult cu eît relatează 
(fără să se lamenteze), că antre
namentele li se par foarte tari. 
O abatere de la regulă (sosirea 
lor la munte coincide cu pleca
rea celorlalte formații, angrenate 
acum în jocuri de verificare), a- 
mestecată cu asprimea fără pre
cedent a întregii pregătiri de 
iarnă, do pînă acum, îi încurcă 
puțin, sădindu-le totuși, simțim, 
o încredere instinctivă, ca și sen
zația copilului cum că tot ce fac 
părinții este în beneficiul lui.

...4 km mai aproape de Brașov, 
pe mina dreaptă, se află o co
lonie de căsuțe cochete, din bîrne, 
obișnuitul loc al taberelor de pio
nieri. Aici se află o poartă de 
fotbal, la care se trage din plin, 
după cîteva pase în care mingea 
nu are voie să atingă pămîntul. 
Bate un vînt subțire, întunericul 
asaltează crestele munților, jos e 
zăpadă tare ca o rocă, căsuțele 
nepopulate sînt „oarbe", străju
iește această singurătate un bust 
al lui Eminescu și un catarg fără 
steag, și băieții aceștia care au 
urcat 1 000 de metri ca să alerge 
în pantă, pe zăpadă, zîmbesc mul
țumiți la întîlnirea cu mingea. ,Cu 
atît mai satisfăeuți, cu cit, ală
turi, părăsiseră un „atelier" in
fernal, în care s-a alergat (de 6 
ori) 30 de secunde. în sprint, pe 
un traseu în unghiuri ascuțite, 
interferînd spațiul jalonat de 6 
mingi medicinale d:spuse pe co
vorul alb, imitînd desenul „caru
lui mare".

■A-
Se înnoptase de-a binelea cînd 

autobuzul se întorcea la hotel. 
Cineva, lingă noi, număra zilele 
pînă la primul meci (2 februa
rie cu Steagul roșu)...

Ion CUPEN

Azi are loc la București pri
ma tragere excepțională Loto din 
acest an. Operațiunile de tragere 
se vor efectua în sala Clubului 
finanțe-bănci din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 18. 
După tragere va rula filmul ar
tistic „Micul dejun la Tiffany".

Rezultatele tragerii vor fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii.

pepunerea 
toare se t

“1 biletelor
va face pînă 

de sîmbătă 1 februarie
în orașele reședință de 
pînă 
ora

ora 13, 
județ si 
1975, la 
calități.

Omologarea 
face vineri 7

• 'fl
Au început, cu aproape *10 zile 

in urmă, meciurile de verificare. 
Practic, deci, o mare parte dintre 
formațiile noastre divizionare, de 
toate nivelele competiționale, — 
abătindu-se de la uzanța anilor 
precedenți — au trecut, chiar de 
la jumătatea primei etape a pe
rioadei de iarnă, la folosirea jo
cului ca modalitate de testare și 
de îmbunătățire a potențialului 
colectiv. Evenimentul în sine, ne
obișnuit în ceea ce privește pla
sarea sa In timp, atrage evident 
atenția și invită Ia reflecții Care-și 
propun în primul rind un răspuns 
la întrebarea : „Este bună sau nu 
o asemenea devansare în progra
marea jocului, ca mijloc global 
de antrenament, intr-o fază a pre
gătirii in care de fapt s-a lucrat 
analitic și intensiv pentru acumu
lări de ordin fizic ?"

Deocamdată, așa cum se prezintă 
situația in momentul de față, a- 
dică in condițiile marelui interes 
pentru confruntări, chiar amica
le, in aer liber și a opțiunii ho- 
tărîte a jucătorilor pentru o ast
fel de formă de instruire, cîștigul 
de cauză pare a fi de partea ce
lor care au încercat și încearcă 
a ieși puțin din sfera unui anu
mit conformism metodologic. In 
fond, jocul, indiferent de modul 
fn care este realizat, reprezintă 
mijlocul cel mai complex de pre
gătire fotbalistică, iar folosirea a- 
cestuia poate fi apreciată ca o- 
portună oricînd și în orice îm
prejurări. Considerînd lucrurile din 
acest punct de vedere, se poate 
spune deci că toți cei care — 
profitînd și de vremea favorabilă 
și de accesibilitatea unor terenuri 
— au testat ia diferite ihtrevale 
potențialul echipelor lor prin joc, 
au făcut un lucru util chiar dacă, 
pe alocuri, meciurile de verificare

au început imediat după readap
tarea relativă a organismului la 
efort, și, în paralel, cu solicitări 
intense de natură nespecifică.

Dar, pentru că mai există și un 
dar, în devansarea aceasta de 
programare a jocului, în contextul 
general al perioadei de iarnă, pe 
undeva s-au strecurat — odată 
cu lăudabila atitudine de curaj 
a unor antrenori de a aduce ceva 
nou în practica instruirii — și, li
nele lucruri care Contravin, cre
dem, ideii de pregătire privită 
în ansamblu, și îndeosebi, în pers
pectiva competițională. Ne refe
rim la faptul că s-a exagerat în 
unele cazuri cu organizarea unor 
meciuri publice, cînd mai avanta
joasă era o atitudine 
față de jocurile-școală, 
excelente de realizare 
sarcini de antrenament, 
vare și corectare pe loc a lipsu
rilor constatate. S-a exagerat, de 
asemenea (vezi meciul A.S.A. — 
F.C.M. Reșița) cu programarea di
rectă a unor jocuri între două 
echipe de același nivel competi- 
țional, cînd mai firesc și mai fo
lositor era a se ține seamă de 
principiul progresivității în anga
jarea jucătorilor la efortul colectiv, 
în sfîrșit, ar mai trebui spus că 
s-au mai semnalat, din fericire 
izolat, și situații în care jocul/s-ă 
substituit, poate 
tate, acumulările 
ristice perioadei 
ceva ni se pare a 
re, după cum la fel de gravă ăr 
putea fi considerată și renunțarea 
— odată cu trecerea la etapa prg- 
competițională —■ la îmbunătăți
rea continuă a forței și rezistent 
ței, pentru care s-a lucrat intens 
în etapa acumulărilor montane. I

g

Fotbaliștii continuă să alerge. Acumulările fizice cresc ca un 
bulgăre de zăpadă care se rostogolește la vale. Intre timp 
a avut loc și un control medical, vizînd anumite repere. Se 
pare că nimeni nu poate reproșa ceva „maratonului de iarnă". Doc

torul Dumitru Tomescu spunea zilele trecute că a cercetat' fișele 
jucătorilor de lot. După părerea sa, fotbaliștii selecționabili au un 
grad de pregătire destul de ridicat, care nu ar fi putut să fie depă
șit în cadrul pregătirii centralizate a lotului „tricolor".

Au început și jocurile. Fotbaliștii continuă să alerge. Treptat, 
ei părăsesc cabanele munților, pentru a reveni la șes. Oxigena
rea s-a realizat. Plămînii răspund la comenzi. Din acest punct de 
vedere, deci, totul pare în regulă.

Aceste rînduri vizează, insă, trecerea de la această dură 
vacanță de iarnă la jocul propriy-zis, odată cu apariția gazonului, 
în fiecare an, odată cu venirea primăverii, se produce un moment 
de decepție de îndată ce forțele angajate în teren devin aproxima
tiv egale. Atunci încep să se , vadă neajunsurile de totdeauna ale 
fotbalului nostru, căruia i se atribuie, in general, doar o lipsă de 
nerv în alergare, dar care are și alte păcate.

Vacanța cea dură e pe sfîrșite. A fost o vacanță a disciplinei 
severe. La 7,30 scularea, la 8 înviorarea, la 8,30 gustarea, la 9 aler
garea, la 11 revenirea, la 12jr<aachiparea, la 13 — alimentarea, la Î4 
culcarea, la 16 trezirea, la 16,30; alergarea (cu mingea), la 18,30 ana
lizarea (zilei de antrenament), la 19 realimentarea, și așa mai de
parte, pînă la... întîlnirea de; sîmbătă seara (din fața T.V.-ului), cu 
reluarea ciclului, la fel de exactă, conform unui plan care îl scu
tește pe fotbalistul în cauză de orice efort în direcția inițiativei, 
pentru că totul este dinainte stabilit și dat.

Fără îndoială că lipsa de nerv în alergare este unul din ne
ajunsurile fotbalului nostru. Nu e mai puțin adevărat însă că fot
baliștii români, și chiar cei fruntași, se manifestă deseori printr-o 
lipsă de inițiativă (și de risc) pe teren care stă la baza multor 
insuccese. Această lipsă de inițiativă în joc poate fi legată și de 
programarea mult prea riguroasă, a tuturor faptelor mari și mici, 
care creează o stare de pasivitate generală cu implicații direc.te 
asupra pasivității constatate in .repetate rînduri pe teren.

Se spune că după perioada „maratonului de îgrnă" urmează, 
din păcate, cîteva zile de excese, capabile să compromită oxige
narea reală de la munte. Nu este exclus să fie așa, cu atit mai 
mult cu cit sihăstria montană Tasă uneori urme. Dar, marea pro
blemă rămîne aceea a stimulării spiritului de inițiativă și chiar 
de risc pe terenul de fotbal. Un antrenor cu experiență spunea nu 
de mult : „Cum să-i cer eu virfului meu de atac să găsească solu
țiile cele mai originale in spargerea apărării adverse ciad noi, 
antrenorii, ne-am deprins să-i dădăcim, pas cu pas, ca niște părinți 
care nu permit copiilor lor să se depărteze la mai mult de un 
metru ? !“

Au început jocurile ! A început, de fapt, creația in teren, care 
depinde aproape exclusiv de educarea spiritului de inițiativă, expre
sie a adevăratei personalități.

® POLITEHNICA IAȘI — TRI
COLOR BREAZA 2—0 (1—0). Par
tida s-a disputat la Breaza și au 
asistat peste 1 500 de spectatori. 
Golurile au fost realizate de Birta 
(min. 18 și 65). POLITEHNICA : 
Mihăilă — Sofian, Vlad, Toacă, 
Anton — Rtnnilă II, Simipnaș — 
Simionov, Ionescu, Birta, COstea. 

mai ju- 
Dinu și 
coresp.).

golu- 
II și

Ion 
Vasile (min. 60 : Ilagiogluj — Po
pescu, Stoieescu, Dan Coc, Ne
delcu I — Burcea, Morohai, Lupu- 
lescu — Ionică, Nedelcu II, Co
dreanu. F. C. Galați va juca în 
ziua de 30 ianuarie cu Oțelul 
Galați și, la 2 februarie, cu S. C. 
Bacău, la Galați.

• UNIREA SF. GHEORGHE — 
UNIREA TRICOLOR BUCUREȘTI 
2—4 (1—2). Bucureștenii au arătat 
o mai hună pregătire. Au mar
cat: Raduly (min. 28), Biszok 
(min. 66) pentru Unirea Sf. 
Gheorghe, Otărășanu (min. 12), 
Ene (min. 25 și 65), Enache (min. 
68) pentru Unirea Tricolor. (Gh. 
Briotă, coresp.).

bal, care 
teres în 
cestui sport. Au participat 8 for-, 
mâții, reprezentînd trei cluburi 
divizionare. în finală, F. C. Bi
hor I a învins F. C. Bihor II cu 
6—5 (după prelungiri), prin go
lurile înscrise de Ziroș (3), Kun 
(2) și Benczic, pentru învingători, 
respectiv Agud (3), Cociș și Z. 
Naghi. La această interesantă 
competiție au participat fotbaliști 
de la F. C. Bihor, Olimpia si Vo
ința. (I. GHIȘA, coresp. județean).

• NOUTĂȚI LA METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN. Jucă
torii metalurgiști și-au reluat an
trenamentele încă de la data de 
9 ianuarie, sub conducerea antre
norului C. Matache. După cîteva 
ședințe de pregătire, lotul s-a de
plasat la Sinaia. Pentru retur se 
contează și pe aportul jucători
lor Angelescu, Bota și Olteanu, 
reveniți la echipă, al lui Țapelea 
(de la Victoria Craiova) și G. Ște
fan (dc la Autobuzul București). 
Cu ’ ...............................J
mai bună pregătire, Metalul speră 
să aibă o comportare superioară 
celei din 
FOCȘAN 
resp.).

CURSUL DE PERFECȚIONARE
PREGĂTIRII ANTRENORILOR

turul campionatului, 
și R. PREDESCU,

PARTI-

Secvență din meciul Steaua — Metalul Mija (8—1) disputat duminică 
dimineața in Capitală : balonul șutat de Iordănescu trece pe sub Ta- 

che, portarul oaspeților, și intră in poartă
Foto : S. BACKSY

Extragerea
variante a 21.429 lei ; cat. 
a 7.1888 lei ; cat. 4 : 53,35 
lei ; cat. 5 : 159 a 357 lei ; 
4.711,35 a 40 lei.

Report categoria 1 : 558581

Extragerea a Ha : categoria A : 
1,20 variante a 50.000 lei : cat B : 
10,15 a 5.712 lei ; cat. C : 61,55 
a 942 lei ; cat. D : 2.319,80 a 60 
lei: cat. E: 151,95 a 200 lei: cat. 
F : 2.893 a 40 lei.

RIO DE JANEIRO, 27. — Co
respondentul Agerpres, Valentin 
Păunescu, transmite : Echipa de 
fotbal Universitatea Craiova a 
mai susținut încă două jocuri în 
cadrul turneului pe care-1 între
prinde in Brazilia. Joi, Universi
tatea a întîlnit pe stadionul din 
Campo Grande (statul Mato 
Grosso) formația locală Comercial. 
Partida s-a încheiat cu un rezul
tat nefavorabil craiovenilor, care 
au fost învinși cu scorul de 3—2 
(1—1). Cele două puncte ale fot
baliștilor români au fost marcate 
de OHemenco (min. 15) și Țară- 
luugâ (min. 80).

Sîmbătă, tot la Campo Grande, 
Universitatea a susținut meciul 
revanșă cu Operario, echipa care 
i-a fost prima parteneră în 
acest turneu brazilian (reamin
tim că în acel prim joc Univer
sitatea pierduse cu 1—0). De data 
aceasta, echipa Universitatea a 
repurtat victoria cu 1—0 printr un 
gol marcat de Oblemenco.

Următorul joc al craiovenilor 
va avea loc duminică la Campi
nas (statul Sao Paulo), unde vor 
întîlni una dintre bunele forma
ții ale fotbalului brazilian, Gua
rani, cunoscută publicului amator 
de fotbal- din țara noastră.

Ieri s-a deschis la Snagov cursul 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale a antrenorilor care activează 
în centrele de copil și juniori ale 
fotbalului nostru. In băncile sălii 
care va găzdui, timp de o săptămî- 
nă, o amplă dezbatere asupra celor 
mai importante probleme privind 
SELECȚIA și INSTRUIREA din pe
pinierele fotbalului, au luat loc — 
alături de antrenorii mai tineri, dor
nici de afirmare (P. Mihai, D. Po
pescu, T. Coman, T. " 
— și cîțiva dintre 
mare experiență în acest domeniu, 
cum sînt Ioan Kluge, Andrei Șepci, 
Anton Ferenczi, Francisc Fabian, 
Alexandru Dan, Ion Mibăilescu și 
alții.

Dimineața, de la ora 9, au pre
zentat informări, privind aplicarea 
indicațiilor metodice ale F.R.F. în 
pregătirea copiilor și juniorilor, an
trenorii : L. Zilahl (F C. Bihor), C. 
Mareș (F. C. Constanța), I. Alecu 
(Steagul roșu), C. Deliu (Universi
tatea Craiova). Tr. Ivănescu (Dina
mo), Fr. Fabian (Steaua „23 Au
gust"), A. Domokos (Oltul Sf. Gheor
ghe), șt. Ulman (Progresul Brăila).

După-amlază, de la ora 16, parti- 
cipanțil la acest curs au ascultat 
expunerea antrenorului federal Con
stantin Ardeleanu despre „Situația 
fotbalului nostru Ia nivelul copii- 
juniori, raportată la cerințele per
formanței" și au vizionat filmul 

Mexic".

ACTUALITĂȚI
DE LA „COLEGIUL DIVIZIONAR 

Mîine, la ora 10, sînt convocați 
la sediul F.R.F. membrii „Colegiului 
divizionar A“. Pe agenda de lucru : 
mijloace pentru îmbunătățirea cam
pionatului de tineret-speranțe ; dis
cutarea programului de televizare a 
meciurilor din retur.

LA 12 FEBRUARIE : «J.T.A. —
HANSA ROSTOCK. In csferul jocu
rilor de pregătire, formația U.T.A. 
va susține, la 12 februarie, la Arad, 
un meci amical în compania echi
pei Hansa Rostock (R. D. Germană).

Conducerea clubului arădean ne-a 
comunicat că se duc tratative și 
pentru un joc cu formația Honved 
Budapesta pentru data de 6 februa
rie. Acest meci ar urma să se dis
pute tot la Arad.

F. C. ARGEȘ : TREI MECIURI ÎN 
R. D. GERMANA. Continuîndu-și pre
gătirile in vederea returului, echipa 
piteșteană F. C. Argeș a contractat, 
recent, un turneu de trei jocuri în 
R.D.G.. primul urmînd să se dis
pute la 9 februarie.

DUMITRACHE — ÎN TRATAMENT 
MEDICAL. După cum s-a putut 
remarca, jucătorul Dumitraclic nu 
participă, deocamdată, la jocurile 
de pregătire ale echipei sale. Dina
mo. Recent, prin grija F.R.F. și a 
clubului, el a fost supus unul se
rios consult medical, a cărui conclu
zie a fost că internaționalul bucu- 
reștean este suferind de lomboscla- 
tică, recomandîndu-i-se întreruperea 
antrenamentelor șl începerea unui 
tratament medical corespunzător.
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NUȚU ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUL
DE ȘAH DE LA NOVI SAD

COMPETIȚII LA ORA
Novl Sad s-au 
pentru juniori, 
performanță a ~ 
șahistă româncă

încheiat 
O fru- 
obținut 

Dana

• La 
turneele 
moașă 
tînăra 
Nuțu care, în concursul feminin, 
s-a clasat pe primul loc, la ega
litate cu iugoslava Dușița Cejici, 
ambele jucătoare totalizînd 81/2 P 
din 11 posibile. Reamintim că în 
întîlnirea directă, Dana Nuțu a 
învins-o pe Dușița Cejici. Pe locu
rile următoare s-au clasat Goțeva 
(Bulgaria) — 7 p, Țvetkovici (Iu
goslavia) — 61/, P- In ultima
rundă, Dana Nuțu (cu piesele ne
gre) a cîștigat la Țvetkovici.

Turneul masculin s-a încheiat 
cu victoria- iugoslavului Begovaț 
— 9>/, p, urmat de Halăsz (Unga
ria) — 8y, p, Popovici (Iugosla
via) — 8 p, Jevtici (Iugoslavia) — 
7i/, p, loan Mărășescu (România) 
și Simici (Iugoslavia) cîte _ 7 p. 
In ultima rundă, loan Mărășescu 
l-a învins pe iugoslavul Azdici.

runda 
Orense 
maeștri 

Și

trerupt, la mutarea a 42-a, într-o 
poziție complicată. în clasament 
conduc Larsen (Danemarca), An
dersson (Suedia) și Pomar (Spa
nia) cu cîte 61/2 ’ puncte. Florin 
Gheorghiu se află pe locul 4 cu 
6 (2).

'• Cea de-a patra partidă a 
meciului dintre maestrele sovie
tice Nana Aleksandria și Irina 
Levitina, care-și dispută la Mos- 
CdX’a finala turneului pretenden
telor la titlul mondial feminin de 
.șap,, a fost amînată din cauza 
îrtjbolnăvirii Irinei Levitina. în 

, prezent, scorul meciului este e- 
gțll : l‘/2—l‘/t P-

BERLIN, 27 (Agerpres). — La 
Bad Blankenburg (R. D. Ger
mană) s-a desfășurat un concurs 
internațional de tir cu armă cu 
aer comprimat, la care au par
ticipat sportivi și sportive din 
Cehoslovacia, Polonia, România, 
U.R.S.S. și R. D. Germană.

Dintre concurenții români pre- 
zenți la această competiție, cea 
mai. bună evoluție a avut-o Ani- 
ș'oara Matei, învingătoare în proba 
de pistol cu 378 puncte. în proba 
masculină de pușcă, cîștigată de 
Steinbruck (R. D. Germană) — 382 
puncte, țintașul român Ion Trăs- 
eftveanu a ocupat locul 2 cu 
381 p. 
probă, 
clasat 
după 
Lenke 
— 380

2 cu
feminin, în aceeași

a ocupat locul
La * ’ ‘ . * ’

Eva Olah (România) s-a 
pe locul 3, cu 379 puncte, 
reprezentantele țării gazdă 
— 382 puncte și Macpulda 
puncte

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• Partida centrală din 

a 10-a;t a turneului de la 
(Spaniă), dintre marii 
Florin ' Gheorghiu (România) 
Rent Larsen (Danemarca) s-a în-

TURNEE DE TENIS
ÎN FINALA TURNEULUI de la 

Birmingham (Alabama) : Connors 
— Martin 6—4, 6—3. La dublu : 
Fassbender, Meiler — Yuill, Dow- 
deswell 6—1, 3—6, 7—6.

ÎN TURNEUL „OPEN" de la 
Philadelphia, Marty Riessen (34 
ani) l-a învins în finală pe Vitas 
Gerulaitis cu 7—6, 5—7, 6—2, 6—7, 
6—3. în primele tururi au pără
sit turneul Laver,- Emerson, Borg 
si Smith. Ulterior au mai fost e- 
liminați Okker, Ramirez și Ashe !
La dublu victoria a revenit lui 
Gottfried si Ramirez — care au 
dispus în finală cu 3—6, 6—3, 7—6 
de perechea Dick Stockton — van 
Dillen.

AUSTRALIANUL TONY RO
CHE, accidentat recent la piciorul 
stîng, va fi indisponibil timp de • 
8 săptămini.

Pe celebra pirtie de la Patscherkofel,-de lingă Innsbruck, austriacul Franz 
Klammer, lider autoritar al „Cupei Mondiale4*, a reușit să depășească 
duminică, in proba de coborire, un vechi și valoros ^record* de^iteză' sta
bilit de Jean-Claude Killy (Franța) ‘

S AU ÎNCHEIAT
JOCURILE SPORTIVE
ALE NOII ZEELANDE

La Christchurch au luat sfirșit 
întrecerile Jocurilor sportive ale 
Noii Zeelande.

în ultima zi a 
haltere, sportivul 
Rigert a stabilit 
mondial la cat 
„aruncat“X cu performanța 
kg, iar Vasili Alekseev a 
nat învingător la categoria 
grea, realizînd, la totalul celor 
două stiluri, 395 kg.

Turneul de polo a fost cîști
gat de selecționata U.R.S.S. — 
8 p, urmată de echipele Iugo
slaviei — 8 p, S.U.A. — 7 p. 
în ultimirt meci : Iugoslavia — 
U.R.S.S. 5—4.

în derbyul turneului masculin 
de baschet, Australia a învins, cu 
99—73 (50—37), Filipinele.

Ultimele rezultate : 1 500 m
bărbați : John Walker (Noua Zee- 
landă) — 3:36,4 ; 10 000 m băr
bați : Jos Hermans (Olanda) — 
28:56,4 ; lungime bărbați : Chris 
Commons (Australia) — 7,91 m.

concursului de 
sovietic

un nou 
mijlocie

David 
record
(stilul 

de 165 
termi- 
super-

PATINAJ. — în prima zi a 
concursului de patinaj viteză do
tat ‘ cu trofeul „Cortina Doria", 
cunoscuta recordmană sovietică 
Tatiana Averina a terminat învin
gătoare în proba de 500 m (mul- 
tâatlon), cu timpul de 44,01. Pe 
aceeași distanță, în cursa rezer
vată sprinterelor, victoria a re
venit campioanei olimpice Monika 
Pflug-IIolzner (R. F. Germania), 
cronometrată în 44,10. Alte rezul
tate : masculin : 500 m (sprin
teri) : Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) 
— 39,33 ; 1 000 m (sprinteri) .: A- 
leksandr Safronov (U.R.S.S.) — 
1:22,09; feminin: 1 000 m (sprin
tere) : Monika Pflug-Holzner (R. F. 
Germania) — 1:32,08 ; 1 500 m
(mulliatlon) : Karin Kessow (R. D. 
Germană) — 2:20,30.

SCHI. In urma rezultatelor în
registrate în proba de coborire 
de la Patscherkofel (Austria), cîș
tigată de austriacul Frtfriz Klam
mer, situația în clasamentul gene
ral individual al „Cupei Mondiale" 
la schi se prezintă astfel : 1.
Franz Klammer — 184 p ;
2. Gustavo Thoeni (Italia) — 146 p;
3. Piero Gros (Italia) — 145 p ;
4. Ingemar Stenmark (Suedia) — 
110 p. etc.

0 „Cupa Europei" a programat 
la Schladming (Austria) o probă 
masculină de slalom uriaș, în 
care victoria a revenit sportivu
lui elvețian Heini Hemmi cu 2:37,60. 
In clasamentul general indivi
dual, continuă să conducă Kurt 
Engstler (Austria) 125 p

• în ultima zi a 
feminin de fond de la Miihlleithen

concursului

CONFRUNTĂRILOR DECISIVE

Telefoto : A. P. — AGERPRES
(R. ’ D, Germană), sportiva ceho- 
sldvacă B'lankh Paulti a cîștigat 

de 5 km, cu timpul de 
următoare

proba
18:59,90. Pe locurile 
s-au ..situat poloneza Anna Paw- 
lfisiak —.19:14,70 . și finlandeza 
KTarjatta Kajosmaa — 19:18,80.
Proba de ștafetă 4x5 km a re
venit formației Finlandei (Suiko- 
nen, Haemaelainen, Suhonen 
Kajosmaa), cronometrată în 
17:42, urmată de echipele R. D. 
Germane — lh 18:0, Norvegiei — 
11119:18, U.R.S.S. — lh 19:20 și Po
loniei — lh 19:39.

si 
lh

Cele mai importante competiții 
voleibalistice internaționale rezer
vate echipelor de club, cupele eu
ropene, au angrenat în întreceri, 
și la actuala ediție, un număr 
mare de participante : 47 de for
mații masculine și 40 feminine. 
După desfășurarea a două tururi, 
atît în Cupa campionilor, cît și 
în Clipa cupelor, au mai rămas 
doar ’cite 8 echipe, care-și vor 
disputa în continuare Irofeele. Ce 
se poate spune despre aceste pri
me faze ale competițiilor și des
pre ce, va urma ?

Mai întîi, se cuvine a sublinia 
faptul că, așa cum se întîmplă cu 
regularitate de cîțiva ani încoa
ce, în zonele superioare ale între
cerilor pătrund reprezentantele 
acelorași țări, ca urmare a deca
lajului valoric existent între un 
grup de 8—10 forțe voleibalistice 
europene și restul competitoare
lor. Prin urmare, decalajul care 
a caracterizat întîlnirile în gene
ral nu a creat cîmp favorabil ma
rilor surprize.

In Cupa campionilor europeni 
pentru echipele masculine, în ca
re evoluează și campionii Româ
niei, voleibaliștii de la Dinamo, 
absolut, toate 
„capi de serie" 
sorți (T-S.K.A.
Rzeszow Blokkeer Starlift Haga. 
Slavia Sofia, Zbrojovka Brno, S.C. 
Leipzig, Panini Modena și Dinamo 
București) s-au impus categoric in 
tntilhirile din turul II, cîștigînd 
ambele partide. Așadar, în prima 
decadă a lunii viitoare echipele 
enumerate mai sus participă în 
grupe de cîte 4, la turneele semi
finale de la Sofia (primele 4) și 
Brno (următoarele 4). Dinamo, 
deși handicapată de evoluția pe 
terenul 
jovka), 
ajunge 
mat la
ta trebuie să învingă neapărat pe 
S.C. Leipzig 
îi este la 
noi.

In Cupa
□rimul tur a fost dominat de în
tîlniri mediocre, între echipe 
(chiar și la acest tiivel) dispro
porționate valoric.' Singurele pre
zențe mai valoroase' în âcefcstă 
fază au fost- Explorări Baia Mare 
și Ujpesti Dozșa. In al doilea tur, 
la care au participat și celelalte 
formații puternice (cu excepția 
zîștigătoarei trofeului, care intră 
direct în „sferturi"), nivelul com
petiției a crescut, firește, dar nu
mai dubla intîlnire GIK Zrenea- 
nin —■ Ujpesti Dozșa a fost mai 
echilibrată (calificare decisă la

Voleibaliștii din Baia

echipele stabilite 
la tragerea la 

Moscova, Resovia

uneia din favorite (Zbro- 
are din nou șansa de a 
în turneul final, progra- 
Amsterdam. Pentru aceas-

și pe Panini, ceea ce 
îndemînă — credem

cupelor la masculin,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Peste 80 000 de spectatori au urmă
rit, pe circuitul din Sao Paulo, în
trecerile „Marelui Premiu“ automo
bilistic al Braziliei, cea de-a doua 
probă din cadrul campionatului mon
dial rezervat piloților de formula 1. 
Victoria a revenit brazilianului Car
los Pace, 
merson 
dial de 
mașini 
realizat 
fiind 
(„McLaren"),
Mass („McLaren") și elvețianul Clay 
Regazzoni („Ferrari"). In clasamen
tul general al campionatului mon
dial (formula 1), după două curse, 
continuă să conducă Emerson Fit
tipaldi, cu 15 p., urmat de Carlos 
Pace — 9 p.

care l-a întrecut pe E- 
Fittipaldi, campionul mon- 

anul trecut. La volanul unei 
„Brabham“, Carlos Pace a 
o medie orară de 182,488 km, 

urmat de Emerson Fittipaldi 
vest-germanul Jochen

cerea feminină, Rita Wilden a cîș- 
tigat proba de 100 m, cu performan
ța de 11,6, iar Marlies Koschinski 
s-a clasat pe primul loc în cursa 
de 100 m garduri, în care a fost 
cronometrată cu 13,8. La Stuttgart, 
Gunther Lohre, campionul de juni
ori al R. F. 
săritură cu 
vingător cu

Germania în proba de 
prăjina, a terminat în- 
rezuttatul de 5,20 m.

forma sa excelentă, 
Dwight Stones,

Componenții loturilor vest-germane 
de atletism au participat la un con
curs de verificare, desfășurat pe te
ren acoperit la Dortmund. In între-

Confirmînd 
tletul american ------
cordmanul mondial în proba de să
ritură în înălțime, a terminat învin
gător și în concursul de sală de la 
Portland (Oregon). Dwight Stones a 
trecut peste ștacheta înălțată la 
2,23 m și a eșuat în tentativa sa de 
doborîre a recordului mondial de 
sală, care-i aparține cu 2,27 m. In 
cursa de 1 000 yarzi, sportivul ke- 
nyan Mike Boit — 2:06,9 l-a între
cut din nou pe americanul Mark 
Winzenreid, clasat pe locul 2, cu 
timpul de 2:08,4.

a- 
re-

URMAȘUL LUI HAVE- 
LANGE

După cum se anunță din 
Rio de Janeiro, urmașul lyi 
Joao Havelange la președinția 
Confederației braziliene a 
sporturilor a devenit amiralul 
Helenio Nunes. Ca unic can
didat, amiralul Nunes a fost 
ales pe termen de un an. Cu 
ani în urmă, el a condus ma
rele club brazilian Vasco da 
Gama.

ISPRAVA ALPIN1ȘTILOR
Unul din coșurile 

vacuare aparținind 
lor din Eberswald 
Germană) suferise 
așteptată avarie în . „ 
sa superioară. Clteva că
rămizi căzute puteau pro
voca căderea întregului 
coș, înalt de 80 de metri. 
Organizația sportivă loca
lă a făcut apel la alnl- 
niștii din Dresda. Doi că
țărători încercați au lu
crat vreme de 6 ore, la o

înălțime de. 60 de metri, 
pe un perete absolut, ne
ted, ducind la bun sfirșit 
operația de repatare a 
coșului, care a fost întă
rit cu un manșon metalic.

Cîteva mii de locuitori 
ai orașului au urmărit de
licata și riscanta operație,

Meah au compus songul inti
tulat „The People’s Choice — 
Muhammad Aii", pe care 
l-au interpretat, pe scenă. în 
premieră, împreună cu proas
pătul campion mondial de 
box. „Alesul poporului" (cum 
îl numește cintecul) speră ca 
discul cu cintecul ce î-a fost

tămîna trecută, la Sappo
ro, de pe marea trambu
lină olimpică, ea a reușit 
o săritură senzațională de 
97,50 m ! Astfel, ea și-a 
întrecut propriul record 
mondial feminin (de ali
fiei nerecunoscut oficial) 
cu 3 metri și jumătate.

de e- 
uzine- 
(R. D. 
o ne- 
partea

care s-a sfirșit cu bine, 
nedind prilej ambulanțe
lor șl pompierilor aflați 
la fața locului să inter
vină. Cel doi temerari al- 
piniști au fost premiali de 
direcția uzinelor, iar tele
viziunea le-a consemnat 
isprava pe peliculă.

CLAY Șl DISCUL
Recent, Cassius Clay a 

venit și vedetă a discurilor 
muzicale. Cîntărețele de cu
loare Anita Rock și Johana

de-

dedicat să atingă un tiraj 
un milion de exemplare.

SĂRITURILE ANITEI

da

Curajoasa tînără norve
giană Anita Wolcl (in vir- 
stă de 18 ani) despre care 
s-a mai scris, continuă 
tentativele incredibile de 
sărituri cu schiurile de 
la trambulină, intr-un do
meniu tradițional rezervat 
exclusiv bărbaților. Sup

Mai mult, aflată în Japo
nia, Anita Wold s-a pre
zentat și la un concurs 
oficial pe muntele Okura- 
ijama, ocupînd, printre 
bărbați, locul 39, cu sări
turi de 75,5 și 80,5 m.

BĂIATUL DE AUR
De multă vreme nu a mai 

fost prezentată pe scenele 
teatrelor poloneze o piesă cu 
subiect sportiv - scria, recent, 
ziarul ,,Sport" din Katowice.

lată însă că teatrul național 
din orașul Tarnow și-a sur
prins spectatorii cu piesa 
„Băiatul de aur" (Golden 
Boy), a scriitorului american 
Clifford Odets, care ia ca 
subiect viața unui boxer pro
fesionist din anii *30. La 
punerea în scenă a piesei, clu
bul „Metal" din Tarnow a dat 
un ajutor substanțial teatru
lui din localitate. Costumația 
sportivă a actorilor, ca și ma
terialele puailistice au fost o- 
ferite do clubul „Metal". Ba 
mai mult, interpretul persona
jului principal al piesei (un 
boxer de origine italiană, nu
mit Joe Bonaoarte), fostul at
let Andrzej Zieniasz, a efec
tuat timp de 7 luni antrena
mente de box la clubul „Me
tal". |n fine, în rolul antreno
rului, oe scenă a apărut An
drzej Wroblewski, în realitate 
instructor de box al clubului 
din Tarnow. Datorită acestei 
fructuoase colaborări, piesa 
s-a bucurat de un succes re
marcabil.

setaveraj).
Mare au în februarie o misiune 
extrem de dificilă în meciurile 
tur-retur cu Aero Odolena Vodă 
din Cehoslovacia.

Din fazele anterioare ale Cupei 
campionilor europeni, la feminin, 
două partide au fost mai dispu
tate : Partizan Rijeka — Dynamo 
Berlin, Plomien Milowice—U.S.C. 
Miinster. Sferturile de finală din 
februarie programează însă două 
întîlniri de mare atracție : Dyna
mo Berlin — Ruda Hvezda Praga, 
Plomien Milowice — Levski Spar
tak Sofia și alte două în care 
favorite pornesc primele forma
ții : Dinamo Moscova — Van 
Houten Ilecrlcn și NIM Budapes
ta— Valdagna Aosta. în Cupa cu
pelor, pînă acum, doar o dublă 
intîlnire a reținut atenția : Slavia 
Sofia — Steaua roșie Belgrad, 
cîștigată de echipa sofiotă la se- 
taveraj. în sferturi . sînt progra
mate meciurile tur-retur : Dina
mo București — Traktor Schwe
rin,, ‘U. K. Bratislava — Ujpesfcâ 
Dozșa, Nelsen Reggio Emilia — 
T.V. Biebrich (R.F.G.) și Slavia 
Sofia — T.S.K.A. Moscova. Se 
vor număra din nou dinamovis- 
tele bucureștene printre finaliste
le competiției ? Este foarte posi
bil, dat fiind faptul că echipa și-a 
îmbunătățit valoarea arătată anul 
trecut.

Aurelian BREBEANU

CAMPIONATE DE FOTBAL
IN EUHOPA

U.R.S.S. Campionatul din acest an 
va începe în luna aprilie și sc va 
încheia la 15 noiembrie. La actuala 
ediție vor participa 20 de echipe, 
printre care Dinamo, Ț.S.K.A., Tor
pedo, Lokomotiv și Spartak (toate 
din Moscova), Dinamo Kiev, Pahta- 
kor Tașkent, Ararat Erevan, Dinamo 
Tbilisi, Zaria Voroșilovgrad și Ze
nit Leningrad.

FRANȚA (etapa a 25-a) : Angers — 
Marsilia 1—2 ; Lyon — Bast i a 8—1 ; 
Red Star — St. Etienne 1—2 ; Stras
bourg — Nimes 1—1 ; Sochaux — 
Nantes 0—1 ; Lille — Bordeaux 2—0; 
Metz — Troyes 1—1 ; Nisa - 
2—1 ; Reims — Monaco 2—3. 
ment : 1. St. Etienne — 37 
Bastia — 34 p. ; 3. Lyon —

- Lens 
Clasa- 
p. ; 2.

31 p.

P.S.V.OLANDA (etapa a 19-a) :
Eindhoven — Sparta Rotterdam 1—0 ; 
Wageningen — Ajax Amsterdam 
0—2 ; Twente Enschede — Az ’67 
Alkmaar 1—1 ; F. C. Amsterdam — 
Haarlem 2—1 ; Feyenoord Rotterdam 
— Go Ahead Deventer 3—1. Clasa
ment : 1. P.S.V. — 31 p. 
mal puțin) : 2. Feyenoord 
3. Ajax — 28 p. (un joc

(un joc
- 30 p ; 

mai puțin).

GRECIA (etapa a 16-a) 
Olympiakos Pireu 0—0 ; 
Kastoria 3—2 ; A.E.K. 
3—0 ; Panahaiki — Panathinaikos 
0—0 ; Aris — Acgaleo 3—1 ; PAOK — 
Panionios 1—1 ; Herald is — Kavala 
2—1. Clasament : 1. Olympiakos Pi
reu — 26 p. ; 2.
A.E.K. — 25 p.

: Larissa — 
Ethnikos — 
— Yannina

!—1.
Ethnikos 26 p. ;

SPANIA (etapa
T,as Palmas 1—0 ; Granada 
tico Madrid 0—0 .; “
Valencia 3—2 ; Saragossa — Gijon 
3—1 ; Atletico Bilbao — Malaga 
3—1 ; C. F. Barcelona — Real Socie- 
dad 2—0 ; Celta Vigo — Espanol 
Barcelona 2—0. Clasament : 1. Real 
Madrid — 28 p. : 2. Saragossa — 
22 p. ; 3. C. F. Barcelona — 21 p.

a 18-a) ; Betis — 
Atle- 

Real Madrid — 
Saragossa 
Bilbao

BELGIA (etapa a 22-a) : Racing 
White Molenbeek — Winterslag 5—1 ; 
F. C. Bruges — Waregem 5—0 ; An
vers 1 — Cercle Bruges 2—0 : S. K. 
Lierse — Anderlecht 1—1 ; Standard 
Liege — Beerschot 1—1. Clasament : 
1. Racing White — 36 p. ; 2. Ander
lecht — 30 p. : 3. Standard — 29 p.

PORTUGALIA (etapa a 19-a) : 
Benfica — Leixoes 3—0 ; Farense — 
Boavista 1—0 ; Atletico — CUF 3—1 ; 
Vitoria Setubal — Oriental 3—0 ; 
Guimaraes — Sporting 0—0 ; Bele- 
nenses — F. C. Porto 4—0 ; Acade
mica — Olhanense 3—1. Clasament : 
1.. Benfica Lisabona — 31 p. : 2.

C. Porto 28 p. ; 3. Sporting —F.
27 P.

3.

ȘTIRI
Turneul internațional pentru ju

niori, desfășurat la Las Palmas, a
fost cîștigat de selecționata Angliei
— 5 p. In ultima
R. F. Germania (B)
mas — Polonia 1—0.

zi : Anglia —
4—2 ; Las Pal-

din „Cupă") :SCOȚIA (turul 3
Aberdeen — Rangers 1—1 ; Clyde — 
Dundee 0—1 ; Hibernian — Celtic 
0—2 ; Motherwell — Patrick 0—o ; 
Ayr — Queens Park 1—2 ; Arbroath 
— East Stirling 1—0.
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