
PRIN MUNCA PATRIOTICA -
BAZE SPORTIVE IN NOILE

CARTIERE ALE SECTORULUI 6
Din Hotărîrea Plena

rei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martle 1973 
reies sarcini impor
tante pentru consiliile 
populare, referitoare 
la amenajarea de 
baze sportive simple 
pentru practicarea, de 
către populație, a e- 
xercițiilor fizice. „Fo
losind resurse locale, 
atrăgînd asociațiile de 
locatari și un număr 
mare de deputați în 
această acțiune — ne 
spunea tovarășul Con
stantin Pîrvu, vice
președinte al Consi
liului popular și pre
ședinte al C.E.F.S. ale 
Sectorului 6 al Capi
talei — noi am reu
șit ca, in aproape 
toate cartierele, să a- 
vem terenuri simple 
unde nu numai co
piii, dar și adulții, 
pot petrece o parte a 
timpului liber în com
pania sportului"...

Ne aflăm în cartie
rul Sălaj-Vicina. Pe 
o suprafață care cu
prinde mai multe 
hectare a fost ame
najat un complex 
purtînd chiar numele 
cartierului, Sînt aici : 
un teren gazonat de 
fotbal, trei terenuri 
de tenis, două de vo
lei și cile unul de 
baschet și handbal, 
precum și o pistă de 
atletism — toate bi
tuminate. „Acestea au 
fost amenajate într-o 
primă etapă — aflăm 
de >a tovarășul Petre 
Dudescu, prim-vice-

președinte al C.E.F.S. 
al sectorului. In ca
drul consfătuirilor a- 
sociațiilor de locatari 
și al întilnirilor depu- 
taților cu cetățenii, a- 
ceștia s-au angajat și 
în alte acțiuni, astfel 
că la scurt timp după 
tăierea panglicii inau
gurale, amenajărilor

anterioare li s-au a- 
dăugat altele : o po- 
picărie cu două piste, 
o pistă de carting, 
două platforme unde 
au fost implantate 
mese (din beton) pen
tru șah și tenis, locuri 
de jocă pentru copii", 

într-un alt cartier 
nou — Humu Iești II 
— tot atît de nou 
este și complexul 
sportiv. Acesta a fost 
dat în folosință în 
vara anului trecut și 
se compune — ea să 
nu mai înșiruim to
tul de la capăt — din 
dotări corespunză
toare practicării mul
tor sporturi, inclusiv 
înotului și discipline
lor tehnico-aplicative.

în primăvara lui

1974 fusesem în satul 
de vacanță „Dumi- 
trană“. Nu toate a- 
menajările erpu fini
sate, dar ne putusem 
forma convingerea că 
aici va fi un loc unde 
mulți bucureșteni vor 
merge pentru a se 
destinde. Vizitîndu-1 
acum din nou, am 
descoperit că edilii 
sectorului nu au ne
glijat construirea, și 
aici, a cîtorva baze 
simple pentru practi
carea sportului. în 
cartierul Ferentari, în 
zona industrială Re- 
lon-Panduri a exis
tat, de asemenea, 
preocupare pentru a- 
menajările cu carac
ter sportiv.

Avem în fototecă o 
imagine — e adevă
rat, surprinsă în vară 
— în care se văd e- 
levi ai Liceului Gh. 
Lazăr muncind, în o- 
rele lor libere, pe 
șantierul complexului 
sportiv Sălaj-Vicina. 
Nu am putut sur
prinde totul pe peli
culă, dar știm cu si
guranță că alte co
lective au fost pre
zente, de asemenea, 
cu sute de oameni pe 
șantierele care acum 
sînt baze sportive în 
cel mai deplin înțe
les al cuvîntului. 
Spațiul nu ne per
mite să transcriem,

L GAVRILESCU
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LUPTA PENTRU TITLUL DE CAMPIOANĂ LA BASCHET, RELANSATĂ

STEAUA - DINAMO 81-77
după un excelent spectacol sportiv

Splendid spectacol sportiv au 
oferit ieri seară, în sala Floreas- 
ca, echipele de baschet Steaua și 
Dinamo I Cei circa 2 000 de spec
tatori (cifră pe care de multă vre
me nu am mai înregistrat-o la o 
întîlnire din campionatul țării), 
entuziaști și receptivi la lupta 
bărbătească, presărată cu faze di
namice și cu acțiuni de înaltă teh
nicitate, au părăsit sala cu satis
facția de a fi asistat la un adevă
rat meci de baschet, pentru care 
și Steaua (antrenor M. Nedef) și 
Dinamo (antrenor D. NiCutescu) 
merită felicitări.

Victoria în această dispută, de 
mare însemnătate în lupta ee se 
dă pentru cucerirea titlului de 
campioană republicană, a revenit 
echipei Steaua cu 81—77 (41—50) 
care, în, felul acesta, egalează sco
rul partidelor directe (în tur, di- 
namoviștii învinseseră cu 73—71). 
Drept urmare, campioana Româ
niei va fi cunoscută — în mod 
normal — Ia 30 martie, cînd va a- 
vea loc a treia ediție a jocului 
Dinamo — Steaua.

Referitor la meciul de ieri, vom 
sublinia că prima repriză a apar

ținut cu autorita
te echipei Dinamo 
care, bine coordo
nată din teren de 
Diaconescu, și a- 
vînd în Popa, Ni- 
culescu, Georges
cu și Novac buni 
realizatori, s-a 
impus în special 
prin acțiuni pozi
ționale rapide și 
prin contraatacuri, 
în partea a doua 
a partidei, antre
norul D. Nicu- 
lescu i-a păstrat 
pe banca rezerve
lor pe Diaconescu 
și Georgescu, care 
acumulaseră cîte 
4 faulturi, fapt 
care a diminuat 
din potențialul di- 
namoviștilor. Stea
ua, în schimb, a 
abordat întrece
rea cu mai multă 
dîrzenie decît în 
primele 20 de mi
nute (ne referim 
îndeosebi la defen-

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie—martie 1973 
continuă să fie aplicată cu consecvență

PRIN MTRBUflA TUTUROR FACTORILOR, 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ CRIȘII ÎN EFICIENTĂ

sivă), interceptînd 
destul de des și, 
mai cu seamă, 
recuperînd cu mai multă siguran
ță. în plus, Oczelak, Cernat și Sa- 
vu au avut o eficacitate ieșită din 
comun, înscriind, între minutele 
21 și 36, nu mai puțin de 32 de 
puncte, deși adversarii lor direcți 
s-au străduit cît au putut să-i a- 
nihileze. Drept consecință, Steaua 
a luat conducerea (65—64 în min.

Mai bine plasat, Oczelak va recupera încă o minge 
Foto : S. BAKCSY'

3i) și, treptat, a obținut un avans 
de două-trei coșuri, care nu a mai 
putut fi recuperat de dinamoviști, 
deși în rîndul acestora reintraseră 
Diaconescu și Georgescu. în ulti-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

De astăzi, la Ploiești
Parte componentă a procesului 

de educare comunistă a tinere
tului, a maselor largi de oameni 
ai muncii, educația fizică și spor
tul au fost încredințate de partid 
unor organizații și instituții cu 
un deosebit potențial organizato
ric, uman și material, capabile să 
asigure traducerea în viață a sar
cinii privind dezvoltarea conti
nuă a acestor activități de interes 
național.

în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 se precizează : „Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport răspunde de realizarea 
unitară a sarcinilor stabilite în 
domeniul educației fizice și spor
tului de masă. Uniunea Generală 
a Sindicatelor, Uniunea Tineretu
lui Comunist, Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, Organizația 
Pionierilor și celelalte organizații 
de stat și obștești cu atribuții în 
mișcarea sportivă răspund de or
ganizarea și desfășurarea educa-

REPREZENTATIVELE 
ROMÂNIEI 

PENTRU C.M. 
DE TENIS DE MASĂ

în vederea participării la cam
pionatele mondiale de tenis de 
masă, programate la Calcutta (In
dia), între 6 și 16 februarie, în 
ultima sa ședință, biroul federa
ției noastre de specialitate a de
finitivat echipele care vor repre
zenta România :

Fete : Maria Alexandru, Mag
dalena Lesai, Viorica Moldovan.

Băieți : Teodor Gheorghe, Șer- 
ban Boboși, Marin Firănescu, A- 
lexandru Buzescu.

Antrenorii celor două repre
zentative sînt Ella Constantinescu 
(fete) și Nicolae Angelescu 
(băieți). 

ției fizice și a sportului de masă 
în domeniile lor de activitate...".

Pentru a urmări cum se mate
rializează aplicarea în viață a a- 
eestei sarcini de partid, am ales 
județul Constanța, care a obți
nut în ultimii ani, ca și alte ju
dețe ale țării, realizări deosebite 
și în dezvoltarea educației fizice 
și sportului, în asigurarea unei 
tot mai bogate baze materiale.

Potrivit indicațiilor Comitetului 
județean de partid, în biroul exe
cutiv al C.J.E.F.S. au fost aleși 
înșiși conducătorii organizațiilor 
de stat și obștești din județ, cu 
atribuții în domeniul sportului, 
iar ca președinte — un secretar 
al Comitetului județean de partid. 
Este clar că, într-o asemenea 
componență, organului de condu
cere a sportului județean i s-au 
asigurat reprezentarea, autoritatea 
și eficiența maximă, cu toate ur
mările ce decurg din aceasta.

Este ușor de presupus că to
varășii respectivi sînt foarte so
licitați de propriile lor sarcini 
profesionale, dar aceasta nu în
seamnă că nu-și fac timpul ne
cesar îndeplinirii responsabile și 
sistematice a îndatoririlor pe care 
le au în cadrul Consiliului jude (Continuare in pag. 2-3)

Mircea COSTEA

neret.

Reprezentativa de hochei 
mtîlnește selecționata de ho
chei (tineret) a R. S. Ceho
slovace.

Prima apariție pe

Pe aleile din Poiana Brașov se antrenează acum... canotorii ! Fotoreporterul nostru Dragoș 
NEAGU a surprins intr-o după amiază partida de... cros a citorva dintre speranțele olimpice ale 
canotajului nostru : Vasile Grumezescu, Gali, Dospinescu, Simion și Filat. Pe laturile aleii, 
antrenorul emerit Dumitru Popa (in dreapta) și cirmaciul Ladislau Lovrenschi.
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țean pentru educație fizică și 
sport. De aceasta ne-am convins 
cu ocazia fiecărei vizite la Con
stanța. în timpul zilei, dar mai 
ales seara, am văzut trecînd pe 
la sediu fie pe tov. Vasile Ore- 
zeanu, prim-secretar al Comitetu
lui județean U.T.C., fie pe tov. 
Toma Mareș, președintele organi
zației pionierilor din județ, fie pe 
inspectorul județean școlar sau pe 
președinta organizației femeilor.

După cum ne spunea tov. Du
mitru Ivan, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S., ședințele biroului 
executiv, ca și plenarele consiliu
lui județean, se țin cu participa
rea tuturor membrilor, sînt pre
gătite dinainte și se încheie cu 
măsuri care devin obligatorii pen
tru toate organele și organizațiile 
cu atribuții. Organizarea și, mai 
apoi, desfășurarea acțiunilor de 
masă stabilite prin Hotărîrea de 
partid din 1973, stadiul introduce
rii complexului sportiv „Sport și 
sănătate", pregătirea sportivilor 
constănțeni din loturile reprezen
tative și olimpice — iată doar

SE REIA DIVIZIA A 
DE HANDBAL MASCULIN

începînd de azi, activitatea 
handbalistică internă readuce în 
actualitate întrecerile formațiilor 
din Divizia masculină A. După o 
pauză de trei luni, cele mai bune 
12 echipe din țară se vor pre
zenta la Ploiești, pentru a sus
ține jocurile din cadrul turului II, 
de sală, al actualei ediții a cam
pionatului (de fapt, etapele 
XII—XV). Pe programul celor 
patru zile de întreceri figurează 
cîteva partide de veritabil interes, 
cum sînt Dinamo București — 
Dinamo Brașov, H.C. Minaur — 
„U“ București, Poli Timișoara — 
„U“ Cluj și „U“ București — „U" 
Cluj. în cotarea acestor jocuri 
ne-am ghidat mai puțin după po
ziția actuală a echipelor în cla
sament și mai mult după posibi
litățile lor. Aproape fără excep
ție, aceste întîlniri au fost ca
racterizate întotdeauna de dîrze- 

nie și dinamism, de neprevăzut 
și spectaculos.

în turneul ploieștean, spectato
rii vor avea prilejul să se reîntîl- 
nească, firește, și cu campioana 
țării, Steaua, angrenată în aceas
tă perioadă și în sferturile de 
finală ale C.C.E. Handbali.știi an
trenați de Cornel Oțelea, se pre
zintă la startul celei de a doua 
manșe a campionatului cu 11 vic
torii din tot atîtea posibile, a- 
vînd toate șansele să-și treacă la 
activ încă patru. Interesantă de 
urmărit va fi, în continuare, lupta

(Continuare în pag. 2-3)
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1975, a lotului A de fot- I 
bai : la Rm. Vîlcea în 
compania lotului de ti- | 

la Poli- | 

la Bu- 
în ster- I 

ccf ■

Baschetbalistele de 
tehnica susțin azi 
dapesta primul meci 
iutile de finala ale C.C.E.



SCRIMA ROMÂNEASCĂ... ȘI VIITORUL 11
RUG BY ȘT II TIMIȘORENI AU AMBIȚII DECLAR

în această perioadă precompetițională, cînd antrenorii secțiilor de 
scrimă au răgazul necesar pentru a se apleca cu mai multa grija și pen
tie asupra schimbului de mîine, am efectuat un raid-ancheta în patru 
centre din țară : Iași, Constanța, București și Satu Mare.

Se înțelege că activitatea sportivilor consacrați, pentru care pri
mele concursuri oficiale ale sezonului bat la ușă, nu. este neglijata, în 
toate secțiile vizitate mvncindu-se susținut. Ce ne-a interesat, însă, în 
mod special, a fost preocuparea factorilor responsabili pentru atragerea 
copiilor la scrimă, selecția și formarea lor ca viitori performeri .

TRADIȚIA SABRERILOR IEȘENI SI 
DOUĂ NO! SECȚII

Un prim fapt, care vorbește prin 
el însuși : lașul beneficiază de la 
începutul acestui an de două noi 
secții, afiliate la federația de resort 
ș.i dedicate în exclusivitate celor 
mai mici scrimeri. Este vorba de 
Școala sportivă „Unirea" și TEROM. 
Și, firesc, într-un centru recunos
cut. pentru valoarea sabrerilor (al 
cărui șef de promoție este reputa
tul trăgător Dan Irimiciuc, clasat 
pe locul 4 la ultima ediție a C.M.) 
nu este de mirare că aceste secții, 
sub îndrumarea tînărului antrenor 
Ilie Tudor, preiau ștafeta. Pepini
erele sînt școlile generale 4, 12, 31, 
Liceul „Mihail Sadoveanu" și copiii 
lucrătorilor de Ia TEROM.

De la început lucrurile sînt tra
tate cu seriozitate, se efectuează 
cite 3 antrenamente săptămînal 
(micii scrimeri au și făcut cunoș
tință cu armele), apărînd deja în 
prim-plan cîteva talente : Sandu 
Scriminț, Gabriel Pinzaru, Cătălin 
Ungureanu și Cătălin Pricop. Spri
jinul efectiv al organelor locale se 
exprimă prin destinarea unor săli 
adecvate pregătirii, ceea ce consi
derăm că este o garanție a reușitei 
în viitor.

LA CONSTANTA, SELECȚIA VIZEA
ZĂ PROMOVAREA

Este în afară de orice îndoială că 
dacă .secția de scrimă a clubului 
constănțean Farul n-ar fi benefi
ciat de noua și moderna sală de 
scrimă, recent dată în funcțiune și 
excelent utilată de către A.B.S. 
Constanța, n-am fi putut vorbi 
acum de preocuparea existentă aci 
pentru schimbul de mîine. Deoare
ce, era evident pentru toți factorii 
interesați, că speranțele scrimei 
dobrogene pentru promovarea unei 
echipe în prima divizie nu se pu
teau baza în continuare doar pe 
floretista Elena Pricop (componen
tă a lotului reprezentativ) și pe 
alți doi, trei trăgători din primul 
eșalon al diviziei secunde. Și ast
fel, după cum ne-a sous antreno
rul principal Mihai Echimenco, lan. 
sarea scrimei in portul tomitan se 
bazează acum pe noua grapă de 
scrimă de la Școala sportivă nr. 1,

pe acțiunea de selecție efectuată 
la Clubul Farul (care s-a bucurat 
de concursul ziarului local „Dobro- 
gea Nouă" șl cu care prilej au fost 
testați peste 200 de copii) și că in 
acest sezon Școala generală 28, din 
vecinătatea clubului, își efectuează 
orele de educație fizică în sala de 
scrimă, punct permanent de atrac
ție pentru școlari.

RAID-ANCHETĂ 
la Iași, Constanța, 

București și Satu- Mare
\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Astfel, alături de cei 80 de spor
tivi legitimați, la Farul se instru
iesc și 6 grupe de începători, 4 de 
băieți și două de fete.

REVITALIZAREA SECȚIE! LA PRO
GRESUL BUCUREȘTI

Din 1970 încoace, îndeosebi, sec
ția de scrimă a clubului Progresul 
București, cu recunoscută tradiție 
în activitatea de performanță, a 
început să resimtă lipsa tinerelor 
elemente, apte să împrospăteze 
echipele divizionare. Este îmbucu
rător accentul care se pune în 
prezent pe serioasa extindere a

„atelierelor" de copii la nivelul tu
turor armelor, sub îndrumarea 
noului colectiv de antrenori format 
din Victor Teodorescu (coordona
tor — și la spadă), Bariton Bădes- 
cu (sabie) Cornel Georgescu și Ro
meo Pellegrini (floretă).

Urmînd să primească în curînd 
o sală în exclusivitate pentru scri
mă, secția își va putea planifica 
mult mai bine antrenamentele la 
toate categoriile de sportivi și a-și 
realiza obiectivele propuse: fina- 
liști pe țară în campionatele repu
blicane de copii, juniori și tineret.

LA SATU MARE SE PREGĂTEȘTE 
GENERAȚIA J.O. 1980

De 40 de ani mereu prezent cu 
pasiune și ochi sigur în sala de 
scrimă, antrenorul emerit Al. Csip- 
ler șlefuiește acum tinere talente 
din care, așa cum nădăjduiește, 
unii vor fi prezenți pe planșele O- 
limpiadei de la Moscova 1980... Am 
putea cita și cîteva nume, ca de 
pildă Agneta Beret și Otilla Ho- 
hendorfer, care promit să continue 
tradiția neîntreruptă a centrului de 
floretă feminină din Satu Mare 
care a înscris pe orbita perfor
manței atîtea sportive de mare 
prestigiu pe planșele internaționale, 
ca Ecaterina Stahl, Ileana Gyulai— 
Jenei și Suzana Ardeleanu, pre
cum și lînăra speranță Marcela 
Moldovan. Am putea aminti și de 
băieți, de Mircea Costa, Rudolf 
Szabo, Horia Cădariu, Sorin Roca 
și Iuliu Pândi, care doresc din toa
tă inima să pășească pe urmele tî
nărului antrenor, pînă mai ieri încă 
pe planșe, maestrul emerit al spor
tului Ștefan Haukler.

Sala — devenită insuficientă 
pentru cerințele acestui puternic și 
tradițional centru — se dovedește 
neîncăpătoare pentru cei aproape 
180 de scrimeri, care se antrenează 
zilnic între orele 9—21.

Raidul nostru anchetă ne-a relevat un fapt îmbucurător : 
secțiile de scrimă îmbină tot mai strîns pregătirea „la zi“ a marii 
performanțe cu munca în perspectivă, orientată spre atragerea 
copiilor la această disciplină olimpică. Obiectivele sînt, firește, 
nuanțate, de la promovarea in sistemul competițional intern pînă 
la propulsarea unor tinere și talentate elemente Ia cea mai pres
tigioasă confruntare sportivă internațională, J. O. : după tradiție 
și forță a secțiilor, dar eu numitorul comun : GRIJA PENTRU 
VIITORUL I ȘI II AL SCRIMEI ROMÂNEȘTE

Este o premisă esențială a continuității succeselor pe plan 
internațional și a consolidării unei școli românești de scrimă.

Raid-anchetă realizat de
Ni cole ta ALDEA, Paul SLĂVE5CU și Tiberiu STAMA

SCHIUL, ÎN PLINĂ ACTUALITATE

CALIFICAREA IN TURNEUL FINAL Șl CÎȘTIGAREA CAMI
O echipă de rugby în capitala 

Banatului — și încă una care se 
află de cîțiva ani în primul eșalon 
— iată ceva ce ține aproape de 
miracol, nu numai pentru timișo
reanul de baștină, ci și pentru cel 
ce ia serios în considerare factorii 
care condiționează existența și 
înflorirea unui sport într-un anu
mit loc.

Cu 30 de ani în urmă, locui
torii de pe malurile Begăi cunoș
teau vag, doar din filme sau cărți, 
jocul cu balonul oval, iar astăzi

că echipa Universitatea Timișoa
ra, care învinge redutabilele for
mații bucureștene Steaua și Dina
mo, pare a-șl trage seva din ni
mic. Sau mai clar spus : băieții 
aceștia voinici, care s-au dedicat 
unui sport dur, nu au cu cine-și 
măsura forțele cale de zeci de 
kilometri dincolo de perimetrul 
local. Nici o altă formație la Ti
mișoara — singura care mai există, 
echipa Școlii sportive, a fost 
scoasă din Divizia B și astfel ani
hilată. Nici una în tot Banatul.

La primul antrenament al rugbyștilor timișoreni : in față Tîrnlancev. 
Ioniță, Milan șl Floreșcu, iar in planul doi Chiciu și Malancu.

Foto : Dan ȚARAN — Timișoara

Acum, în perioada pregătirilor 
precompetiționale, timișorenii sînt 
obligați să călătorească pînă la 
Petroșani, Cluj-Napoca sau Sibiu 
pentru a întîlni un partener de 
antrenament... Iată o situație care 
ar trebui să dea de gîndit auto
rităților sportive locale. Fără e- 
mulație, cele mai bune intenții se 
pot veșteji.

Fără sâ mai vorbim de posibili
tățile reduse de regenerare a for
mației. Ultimii veniți — de la 
Școala sportivă — sînt Mircea 
Jurj, un excelent mijlocaș, care a 
fost și în lotul național de ju
niori, și Iulian Căprăroiu, din

— deci cu o tradiție destul de 
tînără în urmă — aspiră la în- 
tîietate în ierarhia țării. Aseme
nea transformare nu se putea 
produce decît pe umerii unor mari 
entuziaști și, din fericire, Banatul 
nu duce lipsă de oameni din acest 
soi. Din familia lor, l-am întîlnit 
cu multă plăcere pe Petru Lai- 
chici, cadru didactic universitar și 
președintele secției de rugby a 
studenților timișoreni. Auzlndu-I 
cu cită pasiune vorbește despre 
sportul acesta, ai crede că, odată 
cu corurile Iui Vidu și microscoa- 
pele lui Babeș, bănățenii au moș
tenit și rugbyul... Firește că ar fi 
păcat a-1 uita aici pe pătimașul 
antrenor Mitică Antonescu, care 
ține nestinsă flacăra rugbyului la 
Timișoara de un sfert de veac.

Și totuși miracol este, pentru

Mîine si sîmbătă, la Miercurea-Ciuc

Ajuns la srîrșitul lunii ianuarie, 
sezonul de schi se apropie de zenit, 
cînd vdr avea loc cele mai impor
tante competiții : campionatele și 
concursurile republicane. Pînă a- 
tunci, in întreaga țară se desfă
șoară o sumedenie de întreceri care 
întrunesc Ia startul probelor sute și 
sute de copii, juniori și seniori. Iată 
două relatări ‘asupra disputelor din 
ultima vreme :

PREDEAL

Liceul experimental de schi din Pre
deal perseverează — și bine face — 
în organizarea concursurilor pentru 
cel mai buni juniori din țară. Sîm
bătă și duminică, pe pîrtia de sub 
telefericul de pe Clăbucet, s-a dis
putat ,,Cupa Predeal", la care au 
fost prezenți sportivi și sportive ai 
secțiilor cluburilor și centrelor de 
schi din țară.

Sîmbătă a avut loc proba de sla
lom special, pe un traseu de 500 m 
lungime, cu 52 de porți în prima 
manșă, iar în a doua cu 48. între
cerea, deosebit de dificilă, a pus la 
grea încercare măiestria tinerilor 
Schiori. REZULTATE TEHNICE : sla
lom special, juniori mici : M. Olaru 
(LES) 106,7, 2. O. Olaru (LES) 110,8, 
3. C. Boloș (M. Ciuc) 111,5 ; junioare

De azi, la M. Ciuc

TREI INTERESANTE 
COMPETIȚII

DE PATINAJ VITEZA
Aminate din cauza timpului 

nefavorabil, campionatele repu
blicane de poliatlon, rezervate se
niorilor, au fost reprogramate, în- 
cepînd de astăzi, pe pista natu
rală din Miercurea Ciuc. Și-au 
anunțat participarea aproape 40 
de sportivi șt sportive, din Bucu
rești, Brașov, Cluj-Napoca, Tg. 
Mureș, Sibiu și Miercurea Ciuc. 
Ca și la campionatele sprinteri
lor, învingătorii diferitelor probe 
trebuie să îndeplinească haremu
rile impuse de federația de spe
cialitate pentru a intra în po
sesia titlurilor.

Sîmbătă și duminică va avea 
loc, pe aceeași pistă, „Cupa 
F.R.P." — deschisă juniorilor și 
copiilor. Incepînd de luni, vor in
tra în concurs din nou seniorii, 
■care își vor disputa întîietatea în 
cadrul tradiționalei competiții de 
patinaj viteză dotată cu Trofeul 
ftCupa României". ~

mici : 1. Roxana Cocișiu (Brașov)
110,0, 2. Csila Petriș (M. Ciuc) 110,8, 
3. Lizica Stroe (LES) ; juniori mari : 
1. O. Fast (LES) 95,8, 2. A. Năstase 
(LES) 95,9, 3. A. Albert (St. roșu) ; 
junioare mari : Aurelia Nlțu (LES) 
91,8, 2. Anemary Werhazy (St. roșu) 
114,0, 3. Mirela Vlăsceanu (Sinaia) 
115,4. Slalom uriaș, juniori mici : 1. 
G. Olaru (LES) 57,0, 2. K. Adorian 
(M. Ciuc) 58,8, 3. G. Rădulescu (Bra
șov) 58,9 ; junioare mici : 1. Mariana 
Manolache (LES) 65,8, 2. Daniela 
Uncrop (Brașov) 67,0, 3. Roxana Co
cișiu (Brașov) ; juniori mari : .. 
Portic (LES) 99,5, 2. D. Frățilă (Bra
șov) 101,6, 3. O. Fast (LES) 103.3 ; 
junioare mari : 1. Aurelia Nițu (LES) 
134,7, 2. Anelize David (LES) 155,0, 
3. Leonida Onea (LES) 159,4.

Ion CODLEANU—coresp.

LACUL ROȘU

Lipsa de zăpadă Ia Piatra Neamț 
a determinat pe organizatorii cam
pionatului republican al copiilor să 
dispute etapa județeană In stațiunea 
Lacul Roșu. 120 de tineri schiori 
și-au măsurat forțele în probele de 
slalom șl fond. IATA CIȘTIGATO- 
RII : slalom băieți I : Emilian Bucu- 
reșteanu ; fete I : Carmen Sentilici ; 
băieți II : Cristina Crlstea ; fete n : 
Maria Matei ; băieți ni : clement 
Mibai ; _fete III : Gernina Popescu 
(toți de la Șc. sp. Piatra Neamț). 
Fond băieți I : Leonte Grădinaru ; 
fete I : Dumitrlța Sfarghle ; băieți 
II : Mihai Apredoaia ; feto II : Ml- 
haela Croitoru ; băieți ni : Dumitru 
Chirilă ; fete III : Angela Coșeraru 
(toți de la Cpntrul de schi din Tg. 
Neamț).

Remarcăm eforturile depuse de 
prof. Dumitru Terbescu, de la Școa
la sportivă din Piatra Neamț, pen
tru buna desfășurare a competiției.

Corneliu NEMTEANU-coresp. i

î. c.

ROMANIA
Astăzi la ora prînzului va sosi 

în Capitală selecționata de hochei 
(tineret) a Cehoslovaciei, formație 
redutabilă (clasată pe locul III la 
recent încheiata ediție a C.M. de 
tineret din Canada) care va dis
puta trei jocuri cu reprezenta
tiva țării noastre, aflată în plină 
perioadă de pregătire pentru C.M. 
din Japonia. Oaspeții reprezintă 
un adversar puternic pentru 
hocheiștil români. în acest sens 
este — credem — suficient să 
amintițn că, cu prilejul competi
ției din Canada, tinerii jucători 
cehoslovaci au obținut cîteva re
zultate remarcabile, printre care 
și un rezultat de egalitate cu e- 
chipa țării gazdă.

Lotul nostru se află, încă de

CEHOSLOVACIA (tinetei)
la începutul săptămînii, la Miercu
rea Ciuc, unde-și continuă cu asi
duitate antrenamentele. Printre 
noutăți vom nota doar prezența 
lui Moroșan, care s-a reîntors de 
la un curs de schi. în rest, 
antrenorii Șt. Ionescu și I. Tiron 
au la dispoziție același iot pe care 
l-au utilizat și în meciurile cu 
Ingstav Brno.

Primul joc dintre selecționata 
noastră și reprezentativa de ti
neret a Cehoslovaciei va avea loc 
vineri la Miercurea Ciuc, urmînd 
ca sîmbătă să aibă loc tot în a- 
ceastă localitate meciul revanșă. 
Ultimul meci al hocheiștilor 
cehoslovaci se va disputa luni 3 
februarie la București, în compa
nia selecționatei noastre.

ECHIPA STEAUA LA „CUPA KEPES"
Ieri seara a plecat la Budapesta 
combinată a cluburilor fruntașeo combinată a cluburilor fruntașe 

de hochei din țara noastră, care 
va participa, ' ...
Steaua, la „Cupa Kepes', uiue- 
cere ce va fi găzduită de capitala 
Ungariei între 31 ianuarie și 5 
februarie. Antrenorii Zoltan Csaka 
șl Nicolae Zografi au la dispo
ziție un lot în care se remarcă 
prezența portarilor Crișan și Gh. 
Iluțan, a fundașilor, Tone, Ga- 
brielli, Bălăneanu, Sarossi, a li
niilor de atac Bucur — Popa — 
Vlad (Steaua) și Sandor — Barta
les — Nagy (S.C.M. Clue).

sub numele de
între-

Tot această echipă va lua parte, 
Ia jumătatea lunii februarie, la 
Turneul Armatelor Prietene, care 
este programat la Leningrad.

PBIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
(Urmare dtn pag. 1)

măcar, 
țenilor 
tat ore 
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aceștia 
cile de 
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treprinderi, da : 
lectromagnetica, 1 
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brica de stofe de mo
bilă etc.

„Trecînd Ia aplica
rea indicațiilor reie
șite din Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R.

numele cetă- 
care au pres- 
de muncă 
— pentru 
sînt cu 
mii ; dar

pa- 
că 

ze- 
ale 
în-
E-

Vul- 
Fa-

cu privire Ia dezvol
tarea continuă a e- 
ducației fizice și spor
tului — ne declara 
tovarășul Vasile Ca- 
roiică, secretar al Co
mitetului de partid 
al Sectorului și secre
tar al Frontuiui Uni
tății Socialiste — am 
mobilizat în acțiunea 

ba-
nu- 
dar 
in- 
ob-

ob-

de amenajare a 
zelor simple nu 
mai pe cetățeni, 
și pe deputății și 
structorii noștri 
ștești. Fără sprijinul 
acestora, fără munca 
depusă de ei, sectorul

nostru nu ar fi 
ținut — aceasta este 
o certitudine — locul 
II pe Capitală în în
trecerea, pe anul 
1974, pentru amena
jarea de locuri de a- 
grement și sport des
tinate populației". Nu 
putem încheia înainte 
de a transcrie nu
mele cîtorva deputați 
și instructori : Dimi- 
trie Morgoș, Constan
tin Ghiță, Ion Giurcă, 
Dumitru Nicolae, So
fia Mîrza, Petre Ale- 
xiu, Dumitru Plîngă 
și mulți alții...

PRINTRE PUCURI Șl CROSE...
• Incepînd de la 8 februarie, re

prezentativa țării noastre va între
prinde un turneu de trei jocuri de 
verificare și pregătire Ia Bratislava. 
Adversare — echipe din prima ligă 
din acest oraș.

• în zilele de 15 și 16 februarie 
vor avea loc la Budapesta două con
fruntări dintre reprezentativele Ro
mâniei și Ungariei.

© în jocul din cadrul grupei se
cunde a Diviziei A, disputat la 
Miercurea Ciuc între Tîrnava Odor
hei și Liceul din localitate, victoria - 
a revenit hocheiștilor din Odorhei 
cu scorul de 8—7 (2—5, 3—1, 3—1). 
Ca urmare a acestui rezultat clasa
mentul se prezintă astfel :

1. Agronomia Cluj-Napoca
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12 6
12 5
12 4

linia a 3-a. D 
piniere (ce si 
unde să-i ro 
șoreană apel] 
la o selecție 
re, la soluții] 
răscolind cut] 
sporturi, lai 
Patru Cojoca 
țării la cate] 
tat Ia Timișd 
soția sa Doiq 
echipei națio 
căruia — ]
student în arJ
educație fizic] 
un Ioc în lin 
de rugby I Ș 
fost saltul sd 
Kurunczi (aid 
și al triplusal 
limente, de 1] 
rile de aripi] 
de tineri cu 
nevoie decît 
balon și de 
a jocului.... |

Dincolo de 
•— care se ad 
de terenuri ] 
echipa Univen 
aborda sezonu 
un lot stabil, 
internaționalii] 
Floreșcu șl H 
succesive ace] 
ciu și Glicorg 
relua antrena] 
sînt legate d| 
Ghcorghc Duq 
și Florin Pop]

Dacă ar fi] 
ultimul turned 
(cu elogioase ] 
de la Brescla| 
blica revista q 
în fața „Zebl 
jucat foarte ] 
slab centrii 1] 
Și mai dăinu 
sinul echipei :] 
tul partidei ] 
se arată în zi 
mație prinde

Pregătirile 
în intensitate 
tru că și oblq 
bițios : 
final și 
cî.știge 
țional.

să

o

se 
de 

dat]

VL

A ÎNCEPUT AL IV-lea TU
„CIRCUITUL DE TENIS AL
CLUJ-NAPOCA, 29 (prin tele- 

fon). în Sala sporturilor din loca
litate au început întrecerile din 
cadrul celui de al patrulea turneu 
al „Circuitului de tenis al Româ
niei". Pe tabloul de concurs sînt 
înscriși următorii sportivi : 1. Th. 
Emmrich (R.D. Germană) ; 2. M. 
Rusu, 3. C. Popovici, 4. V. Soti- 
riu (toți de la Steaua), 5. M. Tă
băraș (Progresul), 6. L. Boldor 
(Politehnica Cluj-Napoca), 7. O. 
Vilcioiu (Dinamo Brașov), 8. T. 
Ovici (Progresul), 9. T. Marcu, 10.
I. Kerekeș (ambii Dinamo Brașov),
II. R. Giurgiu (Politeh. Cluj-Napo
ca), 12. I. Sântei (Dinamo Bucu
rești), 13. D. Nemeș (Steaua), 14. 
S. Mureșan, 15. B. Almăjan (ambii 
Dinamo București), 16. D. Hără- 
dău (Steaua).

în . primul tur s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Sotiriu — 
PopOvici 6—4, 6—3 ; Tăbăraș — 
Boldor 6—1, 6—3 ; Ovici — Vil
cioiu 6—0, 6—2; Marcu — Kerekeș

6—1, 6—4 ;
6—0 ; Marejan
6—2, 6—4 ; ]
6—3, 6—3. Fav] 
Emmrich, Hi 
Marcu. Joi înc| 
blu.

SEREIÂ
(Urma 

indirectă din] 
și H.C. Mina 
ofensiva lesne 
pelor aflate ] 
clasamentului

Așadar, dxj 
la ora 14,S Si 
iești ne ofiert 
un nou mar] 
câre-1 dorim 
mai interesai]

PRIN CONTRIBUȚIA
(Urmare din pag. 1) le-a îndeplini 

La fondurile 
central s-au 
proprii. Orga 
construit și a 
tiv al pionier 
bazin acoperi 
pistă de atl 
handbal, volt 
cîmp, popice 
ganlzația U.' 
patinoar artil 
Consiliului p 
menajează un 
grement pe 1 
numit „La ci: 
asigurat corn 
asociațiilor „1 
„Petrolul" și 
liul popular i 
baza material 
nr. 1 si 2 : 
C.J.E.F.S., ba 
tății de educa 
toratul școlar 
material și ] 
tele, cele do] 
deva rate pepi] 
în box, hand|

Consiliul j] 
cație fizică șl 
important voi 
stadionul „l |

Așadar, Co| 
tru educație ] 
intr-adevăr si

cîteva din temele majore de pe 
agenda anului 1974 a biroului 
executiv al C.J.E.F.S. Constanța, 
între ședințe, contacte directe, 
schimburi de păreri și sprijin re
ciproc, o muncă activă de cola
borare în adevăratul sens al 
cuvîntului.

Instruirea periodică a activului 
organizațiilor respective cuprinde 
de fiecare dată și sarcinile spe
cifice dezvoltării educației fizico 
și sportului, pe baza tematicii sta
bilite de biroul executiv al 
C.J.E.F.S., ceea ce asigură o muncă 
în profunzime, cuprinzînd întreg 
teritoriul județului.

Inițiativa creatoare din asocia
ții șl cluburi este cunoscută ope
rativ și răspîndită. Așa se face 
că la acțiunile de masă stabilite 
prin Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973 
s-au adăugat cu succes competi
ții cum sînt „Crosul primăverii", 
„Crosul ucenicului", „Crosul cra
vatelor roșii", „Festivalul sportiv 
al fetelor" și altele, care fac să 
crească an de an numărul prac- 
ticanților exercițiului fizic și 
sportului.

în ceea ce privește baza mate
rială, fiecare organizație și-a luat 
angajamente importante, pe care
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O Campionatul Diviziei B __ 
disputa între 10 șl 20 februarie la 
Poiana Brașov cu participarea ur
mătoarelor echipe : Comerțul Tg. 
Secuiesc, Metalul Rădăuți, Șc. Spor
tivă M. Ciuc, Avîntul Gheorghieni, 
Șc. sportivă Gheorghieni, Liceul M. 
Ciuc II, Tractorul Brașov, Unirea 
Sf. Gheorghe, Șc. sportivă Odorhei.

2. Tîrnava Odorhei
3. A.S.E. Buc.

4. Liceul nr. 1 M. C.

Rubrică realizată de
Călin ANTONESCU
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DIVIZIONARELOR A

F.C. ARGEȘ: fuziunea experienței cu „noul valu
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La sfîrșitul săptămînli trecute, 
F. C. Argeș a jucat la Tg. Jiu 
cu Minerul Motru și Minerul Ro- 
vinari. Au fost meciurile cu nr. 3 
și 4 din suita celor pe care le 
va susține pînă la startul retu
rului. Cu trei zile mai ' 
însă, jucătorii piteșteni 
aflau încă la Herculane, 
din greu1*, cum afirmau 
Cristian și Bărbulescu, 
prezentanți ai noului val arge
șean. Trăgeau din greu, ei șl 
coechipierii lor, conștienți că e- 
forturile depuse acolo, pe Valea 
Cernei, îi vor ajuta să ridice 
„Argeșul" la cotele anilor trecuțl, 
cînd „ll“-le din Pitești realiza 
performanțe unanim apreciate. 
Cînd i-am întîlnit, Olteanu, Troi, 
Ariciu, Cotigă și ceilalți jucători 
piteșteni aveau de... parcurs pro
gramul -unei zile de vîrf, cu o 
ședință de „sală" de circa 60 mi
nute, un meci de 90 minute și 
un cros de 4 000 m rezervat ce
lor care nu jucau.

„Unu, doi, trei... nouă, zece. încă 
o dată. Unu, doi, trei... Bine Troi... 
șapte, opt... Mai sus genunchii...". 
Vocea puternică a prof.‘ Atanase 
Dima — antrenorul secund — răz- 
bătea distinct pînă într-o sală 
alăturată, unde cîțiva bătrîni ve- 
niți la odihnă jucau șah și... nu 
se puteau concentra I Exercițiile 
circuitului erau foarte diverse, 
ingenios combinate si ora a tre
cut pe nesimțite. în așteptarea 
grupei a doua, antrenorul Dima 
a făcut un scurt bilanț al perioa- 
dei-Herculane : „Am efectuat zil
nic antrenamente afară și în sală, 
Afară — alergări pe teren variat 
și pe șosea. Circa 115 000 m. In 
sală — circuite de exerciții. 
Scopul lor ? Dezvoltarea calități
lor fizice de bază, rezistenței, for
ței, vitezei, indemlnării, 
într-un cuvînt : mărirea 
tății de efort. Am pus 
pe rezistență și forță, 
de control ne-au confirmat ade
vărul că jucătorii noștri pot mai 
mult decît dau în jocuri"... Norme 
de ■ control edificatoare. Iată pri
mii clasați. la cîteva dintre ele. 
Săritura de pe loc : Zamfir (2,52 
m), Cristian (2,50 m), Olteanu și 
Radu II (2,45 m). Pentasalt : Cris
tian (13,40 m), Zamfir (13,30 m), 
Ariciu (13,10 m). Detentă : Zam- 
fir(64 cm), Radu II (58 cm), Toma 
(57 cm). Antrenamentele din aer 
liber au avut ca vîrf ziua de 20 
ianuarie. Atunci s-au alergat în 
total 12 000 _ ' - - -
pe șosea a 
rul Gorgoi 
cia Pitești, 
nace Radu

devreme 
se mai 
„trăgînd 

Radu II, 
trei re-

detentei. 
capaci- 

accentul 
Normele

m. „Proba" de 1 km 
fost cîștigată de tînă- 
(3,5), venit de la Da- 
urmat de același te- 
fl, de Zamfir și, la
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1. Steaua 11 11 0 0 236—159 22
2. Dinamo Buc. 11 9 0 2 207—132 18
3. H. C. Minaur 11 9 0 2 190—157 18
4. Știința Bacău ii 6 0 5 166—157 12
5. „U“ Buc. 11 6 0 5 153—157 12
6. Dinamo Bv. 11 4 1 6 199—209 9
7. Poli Timișoara 11 4 0 7 176—188 8
8. Independența 11 4 0 7 151—164 8
9. CAROM

Gh. Gh.Dej 11 4 0 7 157—176 8
10. C.S.U. Galați 11 3 1 7 151—168 7
11. „U“ Cluj 11 3 1 7 150—182 7
12. „U“ Craiova 11 1 1 9 133—220 3

LOR FACTORILOR
epășit. ganizatorice și materiale a facto- 

plap rilor care îl compun, așa cum se 
rturite stabilește în documentele de par
ilor a tid și de stat.
spor- Analiza periodică în cadrul Co- 
sport, mitetului județean de partid este 

bal cu o regulă și rezultatele sînt evi-
ne da dente. Dezvoltarea activității de
îls de masă este completată cu evidente
1. Or- succese în performanța dobro-
lit un geană, exemplificată de rezulta-
rijinul tele din atletism, haltere, rugby, 
al, a- box, handbal, lupte, canotaj ș.a.,

și a- de cei 36 de maeștri ai sportului
i locul și 10 000 de sportivi legitimați în
ele au 449 de secții afiliate, de cele 62 de
e ale titluri republicane (15 la seniori,
C.F.R., 46 la juniori și 1 la copii), de
Consi- cele 57 de recorduri naționale a- 
istruit parținînd județului, sau de cei 
lortive 159 de sportivi constănțeni din lo
re CU turile naționale.
făcui- Toate acestea nu sînt revendi- 
ispec- cate de cineva anume, ci consi- 
tat cu derate succese ale tuturor facto- 
e al- rilor cu. atribuții în domeniul 
re, a- sportului.
manță Firește, mai există și lipsuri și 

neîmpliniri în județul Constanța, 
edu- dar modul cum s-a înțeles să se 

at un muncească, în strînsă colaborare, 
iții la cu simț de răspundere, constituie 

o garanție a mersului neîntrerupt 
pen- înainte, cu dorința de a ridica 
e'te educația fizică și sportul la nive- 

ii or- Iul exigențelor partidului.

mică distanță, de întregul pluton.
De la sala de gimnastică, în 

drum spre hotelul de peste Cerna, 
antrenorul principal Florin Hala- 
gian ne-a vorbit despre pregăti
rea efectuată, despre adeziunea 
totală a jucătorilor la programul 
stabilit în vederea realizării unei 
baze solide pe care să fie gre
fată cu succes ideea tactică pre
conizată. „F. C. Argeș — afirma 
antrenorul Halagian —- se află 
acum într-un moment destul de 
greu, complex. E vorba do o 
întinerire absolut necesară. Sper 
să izbutim să reunim trainic ex
periența unor jucători ca Ol
teanu, Jercan, M. Popescu, Radu 
I, Dobrin șl Troi, cu ambiția, a- 
plombul, vigoarea celor mai ti
neri, Radu II, Cristian, Toma, 
Bărbulescu, Zamfir în care eu, 
unul, îmi pun mari speranțe".

Cu tinerii 
am stat mai 
tr-una

noului val 
mult de ■ 
camerele

. argeșean 
vorbă în- 
hotelului.

A

evolueze constant bine tot retu
rul și să marcheze dublul golu
rilor din toamnă, Zamfir 
facă uitat pe 
fostul buzoian, 
să debuteze Ia 
Paul Tomescu 
date... medicale 
cantul Toma se va reface com
plet și nu peste mult timp va 
fi apt de joc.

în aceeași după-amiază, autobu
zul F. C. Argeșului s-a desprins 
de lîngă hotelul Hercules, cobo- 
rînd la vale, pe Cerna. De la gară 
a virat la dreapta, pe șoseaua 
" . l — Caransebeș, oprind după 
........................... ‘ apropiere de 

denivelat

TROI
Juniorii 
afirmat 
înainte 
18 ani,
A.

Bărbulescu și Cristian au 
că speră să prindă echipa 
de a depăși granița celor
Marian Radu (II) — să

să-l
Pigulea, Toma — 
să fie sănătos și 
F. C. Argeș. Dr. 
susține cu multe 
concrete că ata-

Orșova — ( 
trei kilometri, 
Mehadia.
care F. C. ____ ___ ___
doilea meci al său de verificare, 
a influențat mult evoluția piteș- 
tenilor în
Anina (2—2). Două zile mai tîrziu, 
F. C. Argeș evolua în capitala 
Gorjului. Făcînd încă un pas pe 
drumul realizării obiectivului pe 
care și l-a propus : un salt peste 
locul 10 al clasamentului Divi
ziei A.

Laurențiu DUMITRESCU

l, în 
Terenul 

!. Argeș a susținut al
pe

partida cu Minerul

în acest sfîrșlt de Ianuarie, 
șlefuitorii de talente, oamenii 
ale căror nume circulă destul de 
discret în tumultuoasa viață a fot
balului nostru, și-au dat întîlnire 
pe malul lacului din apropierea 
Bucureștiului, la Snagov. Unii 
dintre ei sînt extrem de tineri, 
abia veniți în această muncă a- 
nevoioasă ’ 
Alecu, Mareș, 
Popescu 
turi 
ani 
niori, 
grijă, 
din talentele de 
ale fotbalului nostru i A. Șepci, 
* Mihăilescu,

(Codrcanu, Romilă I, 
. O. 
Ală- 

cu 
ju- 
cu 

și pasiune multe 
ieri și de azi

I. Mihăilescu, I. Kluge, Fr. Fa
bian, _ N. Opriș, Al. Dan, L. la- 

’ 1, A. Fcrenczi, I. Gârleș- 
„părinții" de fotbal ai lui 

Beldeanu, Kun, Bălăci, 
Atodiresei, M. Rădu- 

V. Mureșan, Năstase etc. 
Voincscu și Ivănescu, Petre Mi
hai și Cosma, Greavu și Nun- 
weiller IV, Zilahi și Petru Emil, 
Tr. Coman și Socec, au luat loc 
în băncile sălii de la Snagov. nu 
pentru a ASCULTA niște confe- 

a DEZBATE, pen- 
deschis, cu spirit

Și 
de ei 
mulți 

cei

D.

la... 
care 

devotament

novschi, 
teanu, 
Dobrin, 
Dumitru, 
canu,

Cristoioveanu, 
. Popescu).
— antrenori 
.. copii șl
■ au dăltuit

rințe, ci pentru 
tru a discuta ____ ____ _r_____
de răspundere, marile probleme 
ale copiilor și 1—”— --
lor care mîine 
courile echipelor 
sau reprezentative. Am fost mar
torii unor astfel de discuții a-

juniorilor, ale ce- 
vor îmbrăca tri- 

divizionare A

REUNIUNEA
COLEGIULUI DIVIZIONAR A

Ieri dimineața, la sediul Fe
derației Române de Fotbal a 
avut loc prima reuniune a Cole
giului divizionar A pe anul 1975, 
la care au participat 15 reprezen
tanți ai secțiilor de fotbal (Olim
pia Satu Mare, A.S.A. Tg. Mureș 
și „U“ Cluj-Napoca au absentat 
nemotivat). Președintele colegiului 
tov. Alexandru Fiorescu, a supus 
următoarea ordine de zi : 1. Dis
cutarea sistemului de televizaro 
a partidelor în sezonul de primă
vară (din partea redacției spor
tive a Televiziunii, Cristian Țo- 
pescu a expus un proiect al vii
toarelor transmisii) ; 2. Propuneri 
pentru revitalizarea campionatu
lui de tineret-speranțe.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MECIUL SPANIA—ROMANIA,

LA MADRID. Forul de specialitate 
spaniol a comunicat federației noa
stre că partida din Campionatul eu- 

‘ ‘ Spaniei și
17 aprilie, 
pe stadio-

ropean dintre echipele 
României, programată la 
se va disputa la Madrid, 
nul Bernabeu.

Cît privește întîlnirea ___
România, de la 17 decembrie, ea va 
avea ca loc de desfășurare cel mai 
mare stadion din Europa, Hampden 
Park din Glasgow, care găzduiește 
in mod tradițional toate jocurile se
lecționatei scoțiene.

Scoția —

• PRIMA APARIȚIE A ECHIPEI 
NAȚIONALE, LA RM. VÎLCEA. Jocul 
dintre lotul A șl cel de tineret (23 
ani), care va avea loc la 12 martie, 
va fl găzduit de orașul Rm. Vîlcea. 
Numeroșii iubitori ai fotbalului din 
acest oraș vor avea deci posibilita
tea să asiste la prima apariție, pe 
1975, a lotului reprezentativ.

IN- 
în-

f> F.C.M. REȘIȚA 1 4 JOCURI 
TERNAȚIONALE, ACASA 1 La 
ceputul lunii ianuarie F.C.M. Reșița 
se gîndea la un turneu peste hotare, 
dar ideea a fost abandoimtă de către 
conducerea tehnică șl astfel reșlțe- 
nil vor rămine acasă pentru a con
tinua procesul de pregătire a retu
rului. Calendarul Jocurilor lor de 
verificare este însă destul de sub
stanțial. Reținem din suita meciuri
lor cele patru întilnirl internațio
nale, după cum urmează : cu Honved 
Budapesta — la 9 februarie, cu In
ter Bratislava la 12 februarie, cu 
Botev Vrața la 16 februarie și cu 
F. C. Bor la 23 februarie.

• UN INTERESANT TURNEU LA 
CLUJ-NAPOCA. Intre 2 și 5 febru
arie va avea loc la Cluj-Napoca un 
turneu organizat de clubul Univer
sitatea, la care participă echipa Liaz 
Jablonec (R. S. Cehoslovacă) șl for
mațiile Chimia Rm. Vîlcea, Minerul 
Baia Mare și, bineînțeles, Universi
tatea Cluj-Napoca. Duminică, de la 
ora 10 sînt programate meciurile : 
Minerul Baia Mare—Chimia Hm. Vîl
cea și „U“ Cluj-Napoca — Liaz Ja
blonec. Miercuri 5 februarie, înce- 
pînd de la ora 13.30, se vor întilni : 
Chimia Rm. Vîlcea cu Liaz Jablonec 
și Minerul Baia Mare cu ,,U“ Cluj- 
Napoca.

• CUPA 9 MARTIE. In perioada 
24—27 ianuarie s-a desfășurat la Si
biu, pe, terenul Luceafărul, competi
ția de minlfotbal (echipe de cîte 
șase jucători) dotată cu cupa „9 
Martie". Au luat parte un număr 
de șase formații sibiene și anume : 
divizionara B Șoimii, cu trei echipe, 
Inter și I.P.A., din Divizia C, și 
A.S.A. Trofeul pus în joc a revenit

- echipei Șoimii I care în ultima par
tidă a întrecut 
de 5—1. (Ilie 
dețean).
• MlINE se

meciul amical 
vizionara B „ ___
va întilni pe divizionara A Chimia 
Rm. Vilcea.
• DUMINICA, autobuzul — 

DINAMO. Duminică, de la ora 11, 
pe terenul Autobuzul, va avea loc 
meciul amical dintre formația-gazdâ 
șl liderul Diviziei A, Dlnamo Bucu
rești.

La primul punct, au fost 
puse mai multe puncte de . _ 
dere, concluzia finală fiind aceea 
că Televiziunea va efectua trans
misii : miercurea, la ora de dispu
tare a etapei ; sîmbăta, cînd nu 
se joacă la mijlocul săptămînii ; 
și duminica cu două ore înaintea 
orei oficiale (sau seșra, cînd me
ciurile programate a fi transmise 
se joacă la lumina reflectoarelor, 
la București sau la Constanța).

în ce privește discuția pentru 
relansarea campionatului de tine- 
ret-speranțe, s-au emis mai multe 
păreri, hotărîndu-se să se mai 
lase un răgaz pînă la viitoarea 
ședință a Colegiului, cînd acesta 
va trebui să-și formuleze mai 
exact punctul său de vedere care 
va fi supus discuției Biroului fe
deral.

în încheiere, secretarul general 
al federației, tov. Florea Tănă- 
sescu, a atras atenția asupra u- 
nor probleme curente care tre
buie să stea în atenția secțiilor 
de fotbal printre care : — trimi
terea situațiilor privind baza ma
terială obligatorie a tuturor di
vizionarelor A ; pregătirea cu a- 
tenție a măsurilor organizatorice 
pentru trecerea de către toți ju
cătorii a testului Cooper și a ce
lorlalte probe incluse de federa
ție în planul de măsuri din pe
rioada pregătitoare de iarnă ; îna
intarea operativă a fișelor medi
cale privind stadiul de pregătire 
și de sănătate a jucătorilor.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^  ̂
I

ex- 
ve-

prinse, iscate chiar din prima zi, 
cînd expunerile unor antrenori 
(C. Deliu și C. Mareș) au întru
nit sufragii unanime pentru cla
ritatea ideilor avansate — cel 
doi tineri tehnicieni vorbind nu
mai pe... concret — în timp ce 
ale altora (A. Domokos — Oltul 
Sf. Gheorghe și, îndeosebi, Șt. Ul
man — Progresul Brăila) au dat 
naștere Ia nedumeriri privind mo- 
dul de desfășurare a unui ciclu 
săptămînal de pregătire la anu
mite grupe de vîrstă. „Eu, unul, 
nu văd cum poate fi realizat 
practic un ciclu ca cel propus 
de antrenorul Ulman. Nu poți 
face de toate într-un singur antre
nament : și forță și rezistență, 
și joc. N-ai timp" — afirma fos
tul portar al echipei noastre na
ționale, Ion Voinescu. „Nu-i bine 
gîndit un astfel de program" — 
sublinia și Toma Jurcă. Susți- 
nîndu-și ideile, Șt. Ulman i-a in
vitat la Brăila pentru a le do
vedi că se poate ! ?

Puncte de vedere, opinii, în
trebări... în primele zile ale 
cursului au fost dezbătute majo
ritatea problemelor mari legate de 
formarea unor- jucători buni de 
care fotbalul nostru are atîta ne
voie : « pregătirea diferențiată
pe grupe de vîrstă ; stabilirea o- 
biectivelor, metodelor și mijloa
celor folosite • testarea și refa
cerea capacității de efort • se
lecția și implicațiile ei • aspec
tele de ordin psiho-pedagogic ale 
pregătirii copiilor și juniorilor o 
relația antrenamente — competiție 
• capacitatea funcțională și indi
cii reduși ai calităților motrico 
etc. Toate aceste probleme, repe
tăm, n-au fost doar expuse, ci 
dezbătute atent, pe larg, în spirit 
critic și autocritic, căutîndu-se 
soluțiile optime, evidențiindu-se 
metodele cele mal eficiente de 
înlăturare a deficiențelor care 
mai persistă în procesul complex 
de creștere a unor jucători apți 
să facă față cerințelor tot mai 
mari ale fotbalului de perfor
manță.

Despre utilitatea întîlnirii de la 
Snagov, antrenorul federal Con
stantin Ardeleanu ne spunea : 
„Oamenii au venit do astă dată 
cu multe idei, in urma aplicării 
liniei orientative a F.R.F. privind 
pregătirea copiilor și Juniorilor. 
Am dorit ca acest curs să fie do 
fapt un dialog intre antrenori, ca 
factor activ, și F.R.F., inversind 
rolurile față de anii trecuți cînd 
ei doar recepționau niște indica
ții. Și nu cred că am greșit pro- 
cedînd așa. Dimpotrivă". (L. D.)

; pe Inter cu scorul 
lONESCU-coresp. ju-

va disputa la Sibiu 
de fotbal în care dl- 

din localitate, Șoimii,

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 1 FEBRUARIE, 

de la ora 16,35 : rugby An
glia—Franța (Turneul celor 
cinci națiuni), transmisie di
rectă de la Londra.

DUMINICA 2 FEBRUARIE, 
de la ora 15, „O sută de ani 
de fotbal", un film despre 
istoria jocului cu balonul ro
tund, de 
pastum", 
pînă la 
noastre : 
pei Angliei", cele mal impor
tante meciuri din cadrul J.O,. 
finalele campionatelor mon
diale 1930—1970.

la „eplskyros", „har- 
„soule“, „kemari” 

fotbalul din zilele 
prima finală a „Cu-

Loto-Pronosport informează:
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 28
IANUARIE 1795. FOND gen:ERAL

DE CIȘTIGURI : 2 415 090 LEI

EXTRAGEREA I : 9 43 19 62 8 22
4 44 13 7 36 49

EXTRAGEREA a n-a : 24 3 82 26
20 81 79 86 50 76 55 57

EXTRAGEREA a IlI-a : 74 76 48
42 43 57

EXTRAGEREA a îV-a : 8 88 69 14
30 25

EXTRAGEREA a V-a : 11 34 27 23
80 18

Plata cîștigurilior va avea 1<>c în
Capitală în perioada 11 februarie — 
28 martie ; în țară de la 15 februa
rie pînă la 28 martie, inclusiv ; prin 
mandate poștale de la 16 februarie.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 

26 IANUARIE 1975

Categoria I : (13 rezultate) 1 va
riantă 10% a 50 000 lei.

Categoria a II-a : (12 rezultate) 
15,70 variante a 6 339 lei.

Categoria a ni-a : (11 rezultate) 
420,30 variante a 3S5 lei.

REPORT CATEGORIA I : 32 936 lei.
Cîștigul de 50 000 lei a revenit par

ticipantei TODIREAN IOANA din 
Vatra Dornei — Suceava.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 
, EXPRES DIN 22 IANUARIE 1975.

Extragerea I : categoria 2 : 2,65
variante a 21 429 lei ; cat. 3 : 7,90 
a 7 188 lei ; cat. 4 : 53,35 a 1 058 lei; 
cat. 5: 159 a 357 lei ; cat. 6 : 4 711,35 
a 40 lei.

Report categoria I : 558 581 lei

Extragerea a n-a : categoria A : 
1,20 variante a 50 000 lei : cat. B ; 
10,15 a 5 712 lei ; cat. C : 61,55 a 912 
lei ; cat. D : 2 319,80 a 60 lei ; cat. 
E : 151,95 a 200 lei ; cat. F : 2 893 a 
40 lei.

Report categoria A : 519 038 lei.
Cîștigul de categoria A (100%) a 

fost obținut de Alexandru Niță din 
comuna Tărtășești — Ilfov.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 29 IA
NUARIE 1975 :

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1.885.610 lei.

Extragerea I : 40 20 1 4 5 29
Extragerea a II-a : 43 36 7 31 26 

Plata ciștlgurilor de la această tra
gere se va face astfel : in București, 
de la 6 februarie pînă la 29 martie 
1975 : în țară, de la 10 februarie pînă 
la 29 martie 1975 ; prin mandat poș
tal de la 10 februarie 1975.

PORNIND DE LA 0 SCRISOARE

UN MECI DE PREGĂTIRE
A... SPECTATORILOR
în aceste zile, cînd reportajele 

despre pregătirile echipelor con
stituie „materia primă", cînd to
tul și toate par a respira nu
mai optimism, turul cu petele 
sale negre fiind dat uitării, iar 
returul se întrevede a fi — după 
declarațiile combatanților — fără... 
retrogradați, o scrisoare venită 
din Brașov ne-a deschis o altă 
fereastră.

Cititorul nostru Gheorghe Tatu, 
care semnează în numele unul 
grup de suporteri ai divizionarei 
B, Tractorul, din secția „motor" 
a reputatei uzine brașovene care 
poartă același nume, nu se sfiește 
să-și amintească tocmai o aseme
nea „pată neagră" care a fost 
meciul Tractorul — Dinamo Sla- 
tipa, încheiat la masa verde prin- 
tr-o drastică sancțiune dictată 
brașovenilor de către F.R.F. „De 
atunci am tras învățăminte atit 
jucătorii, cît și noi suporterii — 
scrie cititorul nostru. Vom ști do 
acum înainte că arbitrul este su
veran pe terenul de fotbal, și că 
DISCIPLINA este mai presus de 
orice".

De ce își amintește acest epi
sod tocmai acum, interlocutorul 
nostru ? Pentru că „terenul do 
fotbal este un dreptunghi în caro 
se poate vedea arta fotbalului, 
politețea, respectul... Mulțumim, 
prin intermediul acestei scrisori 
lui Lucescu, Dinu, R. Nunweiller 
și întregii echipe Dinamo care, în 
meciul de pregătire disputat re
cent cu echipa noastră, Tractorul, 
nu s-au menajat, arătîr.d un fot
bal curat, disciplinat, muncind în 
teren de parcă erau în campio
nat. Conducerea echipei Dinamo 
a făcut popularizarea întregului 
lot spectatorilor prezenți în nu
măr foarte mare la meci, prin 
fotografii însoțite, la sfîrșitul jo
cului, de autografe. A fost o du
minică de neuitat și plină do în
vățăminte pentru noi, suporterii 
echipei Tractorul".

Iată, deci, că un meci de pre
gătire al unor echipe divizionara 
poate contribui și la pregătirea... 
spectatorilor 1 (P. SI.)



Programul testelor preolimpice 
de la Montreal

Pe șantierul stadionului olimpic central de la Montreal au fost reluate 
lucrările

După greva de 7 săptămîni a 
muncitorilor constructori de pe 
șantierele de la Montreal, Comi
tetul de organizare a Jocurilor 
Olimpice de vară din 1976 se 
străduie să revadă proiectele ini
țiale, pe de o parte pentru a 
putea face față dificultăților fi
nanciare crescînde, iar pe de altă 
parte pentru a facilita realizarea 
unor lucrări și așa întîrziate față 
de plan. S-a constatat, de pildă, 
că revenind pe șantier, după 54 
de zile, muncitorii au găsit uti
lajele și vehiculele îngropate sub 
un strat gros de zăpadă, la un 
frig de minus 21 de grade.

în această situație, pentru a 
se putea respecta totuși planul cu 
termenele lucrărilor, se va lua 
în discuție o propunere vizînd 
simplificarea construcțiilor, mai 
ales la stadionul olimpic central. 
Se prevede renunțarea la con
struirea turnului de televiziune, 
ca si Ja înălțarea acoperișului de

tip „parașută". Aceste reduceri ar 
permite înjumătățirea cheltuieli
lor prevăzute pentru complexul 
stadion olimpic, estimate inițial 
la 380 de milioane de dolari.

Pentru a mai risipi îngrijoră
rile, Comitetul de organizare a- 
nunță pentru întreg anul 1975 pro
gramul complet al unor întreceri 
internaționale preolimpice, care 
vor purta însă titlul „Concursurile 
de la Moptreal 1975“. Spicuim din 
acest program : volei : 20—26 iu
nie (fem.) și 5—10 iulie (mase) ; 
box : 18—20 iulie ; atletism : 26— 
27 iulie și 1—3 august ; fotbal : 
iulie și august ; canotaj : 26—27 
iulie și 6—10 august ; gimnastică : 
30 iulie — 2 august ; polo : 6—8 
august ; tir : 18—22 august ; 
pentatlon modern : 24—31 august ; 
caiac-canoe : 29 august — 1 sep
tembrie ; scrimă : 29 august — 1 
septembrie ; handbal: 26 septem
brie — 2 octombrie ; lupte : 18— 
24 noiembrie.

FIȘIER

i g^it iijj, i
AZI, POLITEHNICA-B.S.E. (la Budapesta),

IN C.C.E. H BASCHET FEMININ
Echipa 

Politehnica 
seară, la 
cu B.S.E., 
sferturilor
Returul va 
bruarie, în

baschetfeminină de
București susține astă- 

Budapesta, meciul tur 
din cadrul grupei B a 
de finală ale C.C.E. 
avea loc joi 6 fe- 
sala Floreasca (ora

19,30). în aceeași grupă se dispută, 
tot azi, partida Clermont Uni- 
versite Club — GEAS Sesto San 
Giovani. în întîlnirile primei e- 
tape, Politehnica a dispus de 
C.U.C. cu 141—138 (scor general) 
și GEAS de B.S.E. cu 131—117.

DE PE TERENURILE DE TENIS
A ÎNCEPUT turneul feminin de 

la Merrifield (Virginia). în pri
mul tur, americanca Patty Hogan 
a cîștigat cu 6—1, 6—2 partida 
disputată în compania jucătoarei 
românce Mariana Simionescu. Alte 
rezultate mai importante : Mar
garet Court — Kate Latham 7—6, 
6—3 ; Martie Louie — Julie Held- 
man 7—5, 6—3 ; Janet Newberry 
— Mima Jausovici 6—1, 6—7, 6—1 ; 
Chris Evert — Raquel Giscafre 
6—3, 6—2 ; Virginia Wade — Sha
ron Walsh 6—4, 6—2 ; Martina 
Navratilova — Nancy Orenstein 
6-2, 6—1.

★
PRIMUL TUR al turneului 
Richmond (Virginia), Arthur 
l-a eliminat cu 6—2, 6—3 pe 

Barazzutti. Alte rezul-

ÎN 
de la 
Ashe 
Corrado 
tate : O. Parun — Krulewitz 7—5, 
1—6, 6—2, Franulovici — McNair 
3—6, 6—1, 7—6. Bjorn Borg și
Tom Okker sînt calificați direct 
în turul 2.

SANIUJE
PATINAJ ARTISTIC, 

natele europene, la 
După 3 figuri impuse 
(U.R.S.S.) 7a,05
(U.R.S.S.) 76,24 p, 
glia) 73,78 P: “

Campio- 
Copenhaga. 

: 1. Volkov 
2. Kovalev 
Curry (An

in proba de dans, 
după două exerciții i 1. Ludmila 
Pahomova, Aleksandr Gorskov 
(U.R.S.S.) 41,32 p., 2. Hilary Green 
— Glyn Watts (Anglia) 39,40 p., 
3. Natalia Liniciuk — Glienadie 
Karponosov (U.R.S.S.) 38,88 p.

SCHI FOND. La Ramsau (Aus
tria), ștafeta 3 X 10 km : 1. Nor
vegia, 2. Finlanda, 3. Suedia ; 
ștafeta 3X5 km (feminin) : 1.
Cehoslovacia, 2. Suedia, 3. U.R.S.S.; 
cursa de 30 km : 1. Martinsen,
2. Myrmo (ambii Norv.), 3. Simon 
(Cehosl.) ; 5 km (fem.) : 1. Ulla 
Snhonen (Fini.).

BOB. „Cupa națiunilor" la K6- 
nigssec (bob 2) : 1. Austria și
R. F. Germania, 3. Franța, 4. El
veția, 5. Anglia, 6. Suedia, 7. 
Spania.

DETLEF GUNTHER (R.D. Germană)

5.

P,
3.

Sportul săniuțelor
— probă olimpică l
— este tot mai net 
dominat de repre
zentanții R. D. Ger
mane. lată, de pil
dă, la recent înche
iatele campionate 
europene, disputate 
pe pista artificială 
de la Olang, din 
cele 9 medalii doar 
una singură nu a 
revenit sportivilor 
din R.D.G., o me
dalie de bronz fi
ind cîștigată de po
loneza Halina Ka- 
nasz. Alături de re
putații 
Schumann

femei) 
Rinn-Hahn, 
gător neașteptat al 
campionatului con
tinental masculin a 
fost tinărul Detlef

și perechea 
învin-

Margrit 
(simplu

Gunther care, la 20 
de ani, se vede în
cununat eu un 
prestigios titlu. U- 
cenicul din Ober
wiesenthal, mem
bru al clubului 
S. C. Traktor, s-a 
născut la 27 august 
1954. încă în anul 
1973, a cucerit ti
tlul de campion eu
ropean de juniori. 
Anul acesta, 
campionatele R. 
Germane s-a 
abia al 3-lea, 
ce justifică 
za pe care 
dus-o zilele 
la Olang.

la 
D. 

clasat 
ceea 

surpri- 
a pro- 
trecute

PATINAJ VITEZA
STEN STENSEN (Norvegia)

FLORIN GHEORGHIU
SE MENȚINE IN PLUTONUL

FRUNTAȘ LA ORENSE
în TURNEUL DE LA ORENSE 

(Spania), în întreruptele din run
dele 9 și 10, Florin Gheorghiu a 
remizat cu 
(Spania) și 
mutări la 
In runda 
Gheorghiu ] 
țări pe portughezul Joaquin Du- 
rao. Clasamentul : 1. Larsen 7>/2 
p (1), 2—4. Gheorghiu, Andersson 
(Suedia) și Quinteros (Argentina) 

Liubojevici (Iug.) 7 p. 
-----  LA WIJK 

Turneul 
ultimele două 

Victor Ciocâitea a învins

Jose Carlos Hernando 
i a pierdut în 66 de 

danezul Bent Larsen.
11, cu piesele albe, 

l-a învins în 27 de mu-

REZULTATE 
turneului de la 
Alexander — Gerken 7—6, 3—6,
6— 3 ; Dent — Ruffels 6—7, 6—3,
7— 6 ; Gottfried — Moore 6—1, 6—2.

★
DE VINERI, la Palm Springs 

(California) se va desfășura me
ciul de „Cupa Davis“ dintre echi
pele S.U.A. și Mexicului, La sim
plu, americanii vor utiliza pe 
Smith. Gorman sau Tanner, iar 
la dublu va juca cuplul Smith — 
Lutz. Echipa mexicană va folosi 
pe Ramirez, Loyo Mayo, Chavez 
și Zarazua

din prima zi a 
Dayton (Ohio) : 

Gerken 7—6, 
Ruffels 6—7,

7*A p, 5.
FESTIVALUL DE 1 

AAN ZEE (Olanda), 
maeștrilor î în 
runde, 
pe Bem (Olanda) și a remizat cu 
Ligterink (OI.), aflîndu-se acum 
pe locul 3 în clasament, cu 7>/2 P ; 
lider : Dvorețki (U.R.S.S.) cu 10 p. 
în grupa marilor maeștri conduc 
Hort (Cehosl.) 9 p și Portisch 
(Ung.) 8>/2 p. în turneul feminin 
conduce campioana mondială Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 7 p (1), 
iar Margareta Teodorescu se află 
pe locul 8 cu 3'/2 p.

„TURNEUL PRIETENIA", la 
Novi Sad, s-a încheiat cu victoria 
maestrului bulgar Avram Drumev 
cu 7>/2 p. Maestrul român Neboisa 
Iii jiu s-a clasat pe locurile 2~^T 
la egalitate eu Notaros 
Sapi (Ung.) cu cîte 7 p.

După 4 partide, în 
PRETEDENTELOR, la 
Irina Levitina — Nana 
dria 2‘/a—l'/2.

(Iug.), și

FINALA
Moscova :
Aleksan-

TELEX O TELEX ® TELEX 9 TELEX
Selecționatele de 
S.U.A. și U.R.S.S. 
întîlnire. La New 
încheiat cu 8—2 
rilor sovietici. La 
disputat două întîlniri : 
european Ulianici l-a învins la puncte 
pe Martin Stinson, iar Vîsoțki a 
dispus crin abandon, în prima re
priză, ele Helton Willis. Campionul 
mondial la pană, americanul Ho
ward Davis a cîștigat prin abandon, 
în prima repriza, în fața lui Anatoli 
Volkov.
Fostul campion mondial de box la 
categoria grea, Joe Frazier. îl va în
tâlni la 2 martie, la Melbourne, pe 
Jimmy Ellis, în vîrstă de 35 ani. Cei 
doi boxeri s-au mai întîlnit acum 5 
ani, Frazier cîștigînd înainte de li
mită (k.o. in repriza a 5-a).
La Auckland într-un concurs de 
tletism în cursa de 800 m. neoze
elandezul John Walker — 1:46,7 a re
ușit să-1 întreacă 
clasat pe locul 2, cu 1:47,3. 
finlandezi au obținut două 
prin Penti Kahma — 60.10 m la disc 
și Hannu Siitonen — 84,89 m la suliță. 
Kenyanul Chepkwony a cîștigat cu 
47,4 cursa de 400 m.
Cea de-a patra ediție a ..Memoria-

box amator ale 
au susținut o nouă 
York meciul s-a 

în favoarea boxe- 
categoria grea s-au 

campionul

a-

pe Filbert Bayi,
Atieții 

victorii

lului Roger Couion” la lupte s-a 
desfășurat la Clermont Ferrand și 
a fost cîști/’ată, pe echipe, de selec
ționata Bulgariei. Iată cîțlva dintre 
câștigătorii întrecerilor individuale : 
lupte grecc-romane : cat. 57 kg: Ste
panov (Bulgaria) ; cat. 62 kg ,: Giray 
(R.F. Germania) ; cat. 82 kg : K >iev 
(Bulgaria) : lupte libere : cat. 62 kg: 
Kovkaev (U.R.S.S.): cat. 90 kg: Nett- 
mair (Franța).

La Troyes s-a disputat cea de-a doua 
întâlnire de handbal dintre repre
zentativele feminine ale Franței si 
Poloniei. Handbalistele poloneze au 
terminat învingătoare eu 13—9 (7—6). 
în primul joc, echipa Franței cîștt- 
gase cu 16—13.

Turul ciclist .11 Venezuelci s-a Înche
iat la San Cristobal cu victoria ru
tierului Fernando Fontes (Venezuela), 
secundat de compatriotul său Nicolas 
Reitler. Ciclistul sovietic Serghei IVîo- 
rozov, care s-a aliat în fruntea cla
samentului după șase etape, a pier
dut minute prețioase in ultima etapă, 
terminînd cursa pe locul 3. La actu
ala ediție a competiției, al cărui tra
seu a măsurat. 1 279 km, au partici
pat sportivi din Argentina. Brazilia, 
Columbia, Cuba, Guatemala, Italia, 
Polonia, U.R.S.S. și Venezuela.

Din fotbalul internațional
U.R.S.S.

Dubrovnik de o 
cu 2 

în ultimul meci, la 
Split, fotbaliștii sovietici au în
vins cu 5—2 (4—1) formația lo
cală Hajduk.

• ÎN MECI AMICAL, la Casa
blanca t Maroc ■— Slovan Bra
tislava 2—0 (1—0).

• FEDERAȚIA ELVEȚIANĂ a 
anunțat că din anul 1976 numă
rul echipelor din divizia A va 
fi redus de la 14 la 12 formații, 
în divizia B vor juca 14 echipe 
în loc de 16.

• LA MELBOURNE, Legia 
(Varșovia a dispus de o selecțio
nată australiană cu 4—1 (2—0).

• ÎN (TURNEUL de juniori de 
la Viareggio, în partida inaugu
rală t Fiorentina — Kickers Offen
bach 0—0.

» SELECȚIONATA 
dispus Ja
Secționată a Dalmației 
(1—0), iar

LDPTA PENTRU TITLUL

Tn localitatea olandeză 
veen, norvegianul Sten 
a infirmat toate pronosticurile

Heeren- 
Stensen

celor ce nu-1 mai credeau capa
bil, la 28 de ani, de o mare per
formanță la multiatlon, avind în 
vedere slăbiciunea sa recunoscu
tă în probele de sprint. Printre 
patinatorii de mare performanță, 
Stensen este respectat ca un spe
cialist al probelor de fond și ca 
unul dintre cei mai rafinați sti
liști. Numele său a devenit cu
noscut cu ocazia Jocurilor Olim
pice de la Sapporo (1972), cînd 
a obținut medaliile de bronz în 
cursele de 5 000 și 10 000 m. Din 
cauza slăbiciunii la sprint, Sten 
Stensen nu și-a putut valorifica 
talentele decît în 1974, cînd — 
cu viteza îmbunătățită — a ob
ținut pentru prima oară titlul 
de campion mondial. Nimeni nu 
credea însă -că el va persevera și 
iată-1, 
patria sa,
Harm Kuipers și devenind cam
pion european de patinaj viteză 
pe 1975 (după ce a cîștigat proba 
de 5 000 m și s-a clasat al 3-lea 
pe 500 m).

LIN JUBILEUSE APROPIE

(Urmare din pag. 1)

mele minute, baschetbaliștii de la 
Steaua s-au dovedit mai lucizi, în 
vreme ce dinamoviștii au comis 
unele greșeli surprinzătoare pen
tru experiența lor.

Au înscris : Oczelak 28, Cernat
20, Tarău 12, Savu 10, Pîrșu 6, 
Zdrenghea 4, Dumitru 1 pentru 
Steaua, respectiv Novac 20, Popa
21, Niculescu 14, Diaconescu și 
Georgescu cîte 8, Uglai 4, Chivu- 
lcscu 2.

Arbitrii G. Chiraleu și A. Ata- 
nasescu au avut o misiune difici
lă, de care s-au achitat foarte 
bine. O notă în plus pentru că au 
permis jocul bărbătesc și pentru 
că au știut să intervină în momen-

acum, învingînd, în chiar 
pe favoritul olandez

oe«.
U»Hipno»Hoto

Ko-meto

■ fcOMCOMOflbCRfifl 
npnBAfl

Ziarul 
din Moscova publică 
semnat de maestrul 
sportului, dr. Arkadi Vorobiov, 
care analizează situația actuală a 
sportului cu haltere din U.R.S.S. 
Iată cîteva fragmente mai impor
tante din acest articol :

„în luna august vom sărbători 
o frumoasă aniversare. Se vor îm
plini 90 de ani de cînd medicul 
Vladislav Kraievski a alcătuit la 
Petersburg primul cerc de halte
rofili. în acești 90 de ani sportul 
halterelor din țara noastră a de
venit extrem de popular și s-a ri
dicat la o valoare mondială in
contestabilă. Bilanțul este strălu
cit în U.R.S.S. activează la ora

„Komsornolskaia Pravda"
un articol 
emerit al

actuală peste 350 000 de halterofili 
legitimați, iar pe plan internațio
nal succesele au fost de mare 
răsunet : la 6 Olimpiade sportivii 
sovietici au cucerit 21 de medalii 
de aur. Alte mari trofee au fost 
repurtate la campionatele mon
diale și europene : 118 medalii de 
aur la C.E. și 78 de titluri la C.M.

Totuși, în ultimii ani, succesele 
nu au mai fost cele scontate. Pe 
de o parte datorită progreselor 
remarcabile realizate de sportivii 
altor țări — îndeosebi cei bulgari 
—, ‘iar pe de altă parte, pentru 
că în munca antrenorilor și a 
sportivilor s-au semnalat unele 
deficiențe. Este vorba de o gre
șită tactică folosită de antrenori 
în timpul concursurilor și, în al 
doilea rînd, de o slabă muncă 
educativă în timpul antrenamen
telor. Se întîmplă uneori să nu 
respecte sfaturile antrenorilor, 
se lucreze nesistematic, ceea 
firește, dăunează tentativelor
obținere a marilor performanțe".

PSIHOLOGIA

se
să 

ce, 
de

DE CAMPIOANA LA
tele în care confruntarea amenin
ța să devină dură.

*
RAPID — I.E.F.S. In cel de al 

doilea meci al grupei 1—6, vic
toria a revenit studenților cu 71—• 
67 (38—33). Deși au condus In pri
mele minute, rapidiștii au cedat 
treptat inițiativa, datorită în spe
cial inexactităților din apărare, 
permițînd baschetbaliștilor de la 
I.E.F.S., superiori din punct de 
vedere tactic, să egaleze și să pre
ia conducerea, reaiizînd un succes 
meritat. Cei mai eficienți : Nagy 
(21), Braboveanu (20) pentru 
I.E.F.S., respectiv Vlădescu (16), 
T. Stănescu (12). Au arbitrat bi
ne : P. Pasăre și A. Caraman.

BASCHET, RELANSATA
TG. MUREȘ, ! 

în sala I.M.F. în 
12 a diviziei A, 
a învins echipa mureșeană C.S.U. 
cu 85—68 (45—32). Cele mai multe 
puncte : Scutaru (24), Pomîrlă (21), 
Grigore (17) pentru Politehnica, 
respectiv Bencze (18), Czedula (16), 
Bugariu (14). 
bine : E.
ALBU —

SPORTUL ȘI

29 (prin telefon), 
cadrul grupei 7— 

, Politehnica Iași

„Corriere 
un interesant 

congresul na- 
italiene de 

care a avuta

Sa roși 
coresp.)

Au arbitrat foarte 
și N. Emil (C.

*
Sala

CorrkreddioSporî

Azi, în
Cluj-Napoca, are 
tre formația locală 
și
cadrul
masculin (grupa 1—6).

sporturilor din 
loc meciul din- 

Universitatea 
Universitatea Timișoara, în

campionatului republican

Cotidianul italian 
dello Sport" publică 
articol referitor la 
țional al Asociației 
psihologie sportivă, 
loc de curînd.

în centrul atenției s-a situat 
rolul psihologului în coordonarea 
și armonizarea dezvoltării din 
punct de vedere tehnic și psihic 
a atletului. Referindu-se la a- 
ceastă relație, prof. Ferruccio An
tonelli, președintele asociației, a- 
firmă : „Psihologia nu crează cam
pionul, dar, în contact cu un 
potențial campion, favorizează ex
plozia sa normală, evitînd ca u- 
nele conflicte de natură extra- 
sportivă și complexele nevrotice 
să-i împiedice realizarea".

în ceea ce privește posibilită
țile și limitele intervenției psiho
logice în sportul de performanță, 
ncuropsihiatrul Ugo Pozzi a subli-

niat dificultățile întâmpinate de 
psiholog, căruia i se cere o in
tervenție ocazională, pretinzîn- 
du-i-se rezultate imediate, ceea 
ce duce la slăbirea legăturii în
tre psiholog și lumea sportivă. 
„Pentru eficiența unei astfel de 
relații e necesară o colaborare 
permanentă, ale cărei faze — de 
cunoaștere, de pregătire, de te
rapeutică specifică — sînt obliga
torii. Deosebit de importantă este 
colaborarea dintre psiholog, con
ducătorii sportivi și medicul spor
tiv. Problema de fond rămîne to
tuși acceptarea unei legături or
ganice și nu formale între cei doi 
factori, legătură a cărei utilitate 
nu poate fi pusă la îndoială".
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