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prilejuită de apropierea evenimentului de la 9 mar

tie, in întreaga țară se organizează competiții spor-

care participă marea masă o tineretului, oameni ai

muncii îndrăgostiți de sport. Dintre știrile sosite la

tive dotate cu cupe omagiale, au loc acțiuni la

Ir» aceste zile de puternică efervescență politică,

Un nou atac al dinamoviștilor bucureșteni in meciul cu colegii lor 
din Brașov. Foto : V. BAGEAC

IN divizia a de handbal masculin

PLOIEȘTI, 30 (prin telefon). Sa
la Victoria din localitate găzduieș
te, începînd de joi, primul tur
neu de sală din actuala ediție a 
Diviziei A la handbal masculin. 
In ziua inaugurală a turneului, 
peste 1 000 de spectatori au avut 
posibilitatea să asiste la întîlniri 
echilibrate și dîrze, care promit 
mult pentru următoarele trei zile 
de întreceri.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 21—14 (12—7). Un 
meci în... familie, curat, plăcut, 
în care antrenorii celor două for
mații și-au rodat toți jucătorii ti
neri. Principalii realizatori :

f.. ; ...
Mf L.

PROGRAMUL DE VINERI

DE LA ORA 14 : Dinamo 
București — „U“ Craiova,. 
Poli Timișoara — CAROM, 
Steaua — Dinamo Brașov, 
Știința Bacău — „U“ Bucu
rești, H. C. Minaur — C.S.U. 
Galați, „U" Cluj-Napoca 
Independența Sibiu.

Marin 5, Grabovschi 4, Deacu 
și Stef 3 pentru bucureșteni, 
pectiv Chicomban 3, Nicolescu 
Au condus bine N. Maghețiu 
V. Epure (Timișoara).

If. C. MINAUR BAIA MARE 
„U" CRAIOVA 29—20 (15—11) Par
tidă liniștită, fără ritm, dar cu 
destule faze interesante. In echi
pa băimăreană, Mironrue se im
pune pe zi ce trece drept un inter 
percutant, de talent și cu reale 
perspective. Craiovenilor — cuvin
te de laudă 'pentru ambiția lor, 
insuficient susținută, însă, pe plan 
fizic. Principalii realizatori : Mi- 
roniuc 8, Panțîru 5 și Palko 4 
pentru Minaur, respectiv Floreseu 
și Răduțoiu cîte 4. Au con
dus corect I. Ionescu șl C. 
Burcă (București).

CAROM GH. GHEORGHIU-DEJ 
— ȘTIINȚA BAI AU 24—23 (16—14)! 
O primă surpriză, deloc... surprin
zătoare, însă, după aspectul în- 
t.îlnirii. Mai calmi, mai deciși și 
mai bine organizați în apărare, 
handbaliștii echipei gazdă au do-

minat întilnirea din min. 9 (4—3) 
și pînă în final, • ajungînd uneori 
la un avans de patru goluri (min.
55 : 22—18). Atuurile victoriei lor 
s-au numit Bădău (conducător de 
joc inteligent) și Blaș (realizator 
în mare vervă). Prea sigură pe 
forțele ei, Știința a plătit un greu 
tribut 
Principalii 
Berbecaru 
CAROM, respectiv 
cite 8. Au arbitrat 
(Cluj-Napoca) și M.
(Tg. Mures).

„U" BUCUREȘTI — 
NAPOCA 11—11 (8—6). 
studențesc 
de această 
tura jocului, 
scorului: 
11 si, 
bil...
ran 4, 
teni, 
3.

supraîncrederii și 
realizatori : 
5, Badea 4 

Odaie 
I’.

pripelii.
Bias 9, 

pentru 
și l’ase 

Radvani 
Grebenișan

C.S.U. GALAȚI 23—15 (8—9 !). Ti
mișorenii au obținut succesul da
torită plusului de valoare și de 
prospețime manifestate mai preg
nant în repriza secundă. Princi
palii realizatori : Gunesch 8, Cris
tian 8 pentru Politehnica, res
pectiv Văduva 5.

STEAUA — INDEPENDENȚA 
SIBIU 28—15 (13—6).

Horia ALEXANDRESCU

redacție in ultimele zile spicuim :

ENTUZIASTE ÎNTRECERI

Clubul sportiv Voința Bucu
rești a organizat, în ultimele zi
le, mai multe competiții de masă 
și de performanță, închinate ale
gerilor de la 9 martie. Pe pistele 
de bitum ale modernei popicarii 
de care clubul dispune s-au în
trecut o serie 
în acest sport, 
rezultate le-au

de tineri începători 
Cele mai frumoase 
înregistrat Alexan-

LA VOINȚA BUCUREȘTI

<lru Decu (Coop. încălțăminte» 
manuală) și Aurica Pândele (Coop. 
Igiena). în sala de tenis de masă' 
de sub tribunele stadionului Re
publicii au luat parte, în compe
tiția organizată de Voința, jucă
tori din echipele divizionare ale 
Capitalei. Trofeul a revenit spor
tivilor D. Ghiță (Politehnica) șl 
Elena Condicaru (Spartac).

AMPLE ACȚIUNI IN JUDEȚUL VASLUI

In numeroase localități ale județului Vaslui au fost organizate, sim- 
bătă și duminică, acțiuni sportive în cinstea alegerilor de la 9 martie. 
La întrecerile din Vaslui, peste 150 de tineri au fost angrenați în con
cursurile de. șah și tenis de masă, ..Cupa alegătorului" fiind cî.știgată de 
P. Lascăr (Știința Vaslui), la șah și C. Rafailă (Știința Vaslui), la tenis 
de masă. Un concurs popular de lupte, un turneu de handbal și o întîl- 
nire de șah au avut loc la Bîrlad, iar la Huși s-au organizat întreceri la 
tenis de masă și șah. (M. MOGA — coresp.).

NUMEROASE ACȚIUNI IN

In îptîmpinarea alegerilor de la 
martie, în asociațiile sportive 

din municipiul Giurgiu sînt în 
curs de desfășurare o serie de 
acțiuni, concursuri și competiții.

La întreprinderea textilă „Du
nărea'* (secțiile de ajustare și 
croitorie) se fa'c preparative pen
tru introducerea gimnasticii la lo
cul de muncă.

în asociațiile sportive „Cetatea", 
„Textila", „Dunărea" și „Unirea", 
precum și în cele aparținînd șco
lilor 
elor 
sînt

generale 2, 3, 4 și 7 și lice- 
de cultură generală 1 și 2 

organizate întreceri la disci-

INIȚIATIVA CU UN

MUNICIPIUL GIURGIU

pline ca volei, baschet, șah, te
nis de masă și fotbal, paralel oa 
cele care au loc în cadrul ediției 
de iarnă a „Cupei tineretului".. 
Există, de asemenea, preocupări 
pentru impulsionarea acțiunii d« 
trecere a probelor și normele» 
Complexului sportiv „Sport și să
nătate".

în activitatea lor, organizatori
că mai ales, asociațiile sportive 
din municipiu primesc permanent 
un sprijin nemijlocit din partea 
C.M.E.F.S. Giurgiu care, de alt
fel, coordonează întregul plan de 
acțiuni. (D. MORARU-SLIVNA).

FRUMOS SUCCES

Numeroși elevi și profesori de. la Liceul industrial forestier din 
Caransebeș s-au deplasat duminică în comuna Buchin, pentru a susține 
întreceri ia șah și tenis de masă cu tinerii de aici. Competițiile s-au bucu
rat de un frumos succes, fiind urmărite de numeroși cetățeni ai comunei.' 

. La șah au cîștigat întilnirea elevii din Caransebeș, cu 6‘A—l’/a (eviden- 
țiindu-se I. Berzescu, Maria Bota, I. Stoichescu și I. Buza tu), iar la tenis 
de masă sportivii din Buchin (cei mai buni fiind G. Dragu și P. Olaru). 

(N. MAGDA — coresp.).

„U" CLUJ-
Derby-ul 

nu s-a desmințit nici 
dată, atît prin fac- 

cît si prin evoluția 
7—3, 9—6, 10—10, 10—

i, în min. 59, 11—11 ! Echita- 
Principalii realizatori : Go- 

Mintici 3 pentru bucureș- 
respectiv Oros 3 și Burgher 

Âu arbitrat bine VI. Cojocaru 
si I. Mihăilescu (Craiova).

POLITEHNICA TIMIȘOARA —

SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ, O INTERESANTĂ COMPETIȚIE DE SCHI

CUPA POIANA BRAȘOV
ediție a competiției internaționale 
de schi alpin dotată eu „Cupa Po
iana Brașov". Devenită tradițională, 
întrecerea a adus, de fiecare dată, 
la startul său numeroși schiori de 
bună valoare de pe continent. Și 
de data aceasta au sosit în țara 
noastră sportivi din mai multe țări, 
care de cîteva zile se antrenează pe 
traseele viitoarelor curse.

Primii care au sosit la Poiana 
Brașov au fost schiorii italieni. Ei 
s-au declarat impresionați de con
dițiile de cazare și antrenament, 
remarcind totodată că stațiunea 
poate rivaliza cu orice așezare de 
acest gen din Europa. Joi au fost 
prezenți pe pante și schiorii din 
Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia și 
Ungaria,

Organizatorii au stabilit să se 
dispute două probe. Una de slalom 
uriaș (două manșe) care va avea 
loc sîmbătă, alta de slalom special, 
duminică. „Uriașul" va avea startul 
(în prima manșă) la ora 10. Pleca
rea a fost stabilită în Poiana Ruia, 
de la „zidul mare", iar sosirea se 
va face lingă stația telecabinei. În
trecerea de duminică va fi găzduită 
de pîxtia de sub teleferic, amena
jată în mod special pentru a fi la 
înălțimea renumelui de care se 
bucură.

Schiorii români așteaptă încreză
tori ora starturilor. Deși sînt con
vinși de dificultatea disputelor cu 
„alpinii" din celelalte țări pârtiei-

Poiana Brașov, frumoasa stațiune 
de la poalele Postăvarului, găzdu
iește, începînd de mîine, o nouă

CREȘTEREA GRADULUI DE CALIFICARE
Șl PERFECȚIONARE A CADRELOR

11 'V

MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE,
0 NECESITATE MAJORA

fapt evident că 
care le reali- 

comportarea lor 
la care

Este astăzi un 
performanțele pe 
zează sportivii și 
în diferitele competiții 
■iau startul sînt condiționate 
între 
tățile 
care 
ți de 
re conduc procesul de instruire 
și educație. De aceea, eu cît va
loarea sportivilor este mai ridi
cată, cu cît obiectivele lor de per
formanță sînt mai înalte, cu atît 
calificarea cadrelor tehnice tre
buie să se situeze cel puțin la 
aceste cote, deși, indiscutabil, ea 
trebuie să le depășească. In caz 
contrar, rezultatele muncii nu vor 
fi cele așteptate, iar performan
țele sportivilor nu vor putea a- 
tinge plafonul dorit și nu vor fi 
competitive pe plan internațio- 

' hal.
Calificarea și, implicit, perfec

ționarea continuă a cadrelor teh
nice este o problemă complexă, 
extrem de importantă, o condiție 
„sine qua non" a progresului în 
acest domeniu de activitate. De 
cînd empirismul, lucrul după ure
che au fost îndepărtate din prac
tica stadionului, condiția antre
norului a fost radical schimbată. 
Fără nici o exagerare, se poate 
afirma că astăzi un antrenor, în 
indiferent care disciplină sporti-

altele —• nu numai de cali- 
acestora, de strădaniile pe 

ei le depun în pregătire, ci 
calificarea tehnicienilor ca-

vă. trebuie 
multilateral, 
nească bine 
din teoria

specialist 
să stăpî- 

nu numai

să fie un 
El trebuie 
cunoștințe 

și metodica antrena
mentului sportiv, ci și din fizio
logie, psihologie, pedagogie, me
dicină sportivă etc., trebuie să 
fie, de asemenea, un om temeinic 
înarmat cu cunoștințe politice și 
ideologice. El trebuie să fie la cu
rent cu toate noutățile care apar 
în ramura sa de activitate, să fie 
capabil să anticipeze evoluția 
sportului respectiv pe plan mon
dial și, Implicit, pe plan național.

Față de toate aceste cerințe, și 
de încă altele, apare evident fap
tul că creșterea gradului de cali
ficare și de perfecționare a ca
drelor tehnice constituie o pro
blemă foarte importantă, de inte
res major pentru mișcarea noas
tră sportivă. Acestei probleme îi 
sînt afectate preocupări însemna
te din partea unor foruri și in
stituții specializate în acest sens. 
Este vorba, înainte de toate, de 
Institutul de - educație fizică și 
sport din București, de facultă
țile de educație fizică din Timi
șoara, Cluj-Napoca, Oradea, Con
stanța, Bacău. Pitești, lași etc., de 
școala post-liceală de antrenori etc. 
In afara acestor forme de școla
rizare, la dispoziția antrsnorilor 
și a celorlalte cadre tehnice în 
activitate stă un întreg sistem de

informare și de perfecționare, ca
re începe cu diferitele buletine de 
specialitate ale federațiilor pe ra
mură de sport și se încheie cu 
acțiunile centrale de reciclare, in- 
cluzînd, între altele, cabinetele și 
lectoratele științifice, Universi
tatea populară, sesiunile de co
municări, cercurile 
(pentru profesorii de 
zică), bibliotecile de 
consfătuirile anuale, 
de sport, ale cadrelor

In mișcarea noastră 
principalele furnizoare de 
tehnice calificate sînt 
și facultățile de educație 
din cadrul Institutelor pedagogi
ce. în evidențele consiliilor jude
țene pentru educație fizică și 
sport figurau, cu cîtva timp în 
urmă, peste 7000 de antrenori, 
dintre care 2 906 de absolvenți ai 
I.E.F.S. și 1185 de absolvenți ai 
F.E.F. Numărul lor este evident 
mai mare decît cel de la înce
putul anului 1969 : 4540 de antre
nori (2000 de absolvenți ai 
I.E.F.S. și 700 ai F.E.F.).

în baza cunoștințelor fiecăruia 
și, bineînțeles, tinîndu-se seama 
de rezultatele activității practice 
desfășurate în secțiile pe ramură

Romeo VILARA

pedagogice 
educație fl- 
specialitate, 
pe ramură 
tehnice etc. 

sportivă, 
cadre 

I.E.F.S. 
fizică

(Continuare în pag. 2-3)

Dan Cristca va încerca să reedite
ze succesele înregistrate în edițiile 
precedente ale „Cupei Poiana 

Brașov"

pante, ei sînt. hotărîți să facă totul 
pentru a confirma rezultatele de 
preștigiu înregistrate cu alte ocazitfț 
Sintem convinși că printre protago-, 
niștii curselor de sîmbătă și dumi
nică se vor afla Dan Cristea, Io>» 
Cavași, Virgil Brenci, Dori» 
Munteanu, Gheorghe Vulpe.

Azi și mîine, întîlniri internaționale

de hochei la Miercurea Ciuc

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA (tineret)
După cum am mai anunțat, as

tăzi și mîine, la Miercurea Ciuc, 
reprezentativa de hochei a țării 
noastre va susține două partide în 
compania selecționatei de tineret a

Cehoslovaciei, clasată pe locul trei 
la recenta ediție a C.M. de tineret- 
Ambele meciuri vor începe la ora 
18. Luni, la București, cele două 
echipe vor disputa al treilea meci.



DAR FETELE BAT PASUL PE LOC PRIMII ÎNVINGĂTORI LA POLIATLONUL SENIORILOR
„Cupa A.S.A.” a însemnat ul

timul test al schiorilor noștri al
pini înaintea tradiționalului con
curs internațional „Cupa Poiana 

' Brașov". Sîmbătă și duminică, cei 
‘ ai țării și-au 

două probe 
și slalom spe-

Același lucru i s-a întîm-

mai buni schiori 
rriasurat forțele în 
clasice : 
ciab> Ce au arătat disputele de 
la sTîrșitul săptăminii trecute? în 
primo! rînd că; avem un grup de 
schiori alpini destul de bine pre
gătiți, apți de a face față și u- 
nor concursuri de amploare. în 
această categorie îi includem pe 
Dan Cristea, Virgil Brenci, Ion 
Cavași, Gheorghe Vulpe, Alexan
dru Manta, Dorin Munteanu, Ion 
Bobiț, Constantin Văideanu ș.a.

Sîmbătă, cursa de coborîre de 
pe piftia Lupului a revenit schio
rului care se pregătește special 
pentru această probă, și anume lui 
Ipn Bobiț (Dinamo). El cunoaște 
jp amănunțime toate secretele 
traseului, peea ce îi peftuițe să 
âborijeze întrecerile cu mult cajm 
și siguranță. De altfel, antreno
rul dinainbvist Kurt Gohn acordă 
elevilor săi o atenție deosebită 
pentru această probă, e,ș consti
tuind un atu pentru orifie schior 

. alpin. Cpborîtori recunosc.uți mai 
pot fi Considerați și Constantin 
Vpideanu, Virgil Brenci, Dorin 
IWuntcanu.

Slalomul a rămas pasiunea spor
tivilor români, iar Dan Cristea, 
Ion Cavași, Virgil Brenci, Ghppr- 
ghe Vulpe, Alexandru Manta, se 
pot considera specialiști ai probei. 
Liderul lor, Dan Cristea — cu 
prestații remarcabile și în întrece
rile internaționale — poate as
pira la un loc fruntaș în diferite 
ppijipetiții. Duminică, pe un tra
seu dificil marcat pe sub telefe
ricul din Poiana Brașov, dinamo- 
vistul a făcut din nou dovada 
marilor sale posibilități. Virgil 
Rrenci, după o primă manșă ex
celentă, în următoarea, din do
rința de a-1 devansa pe Cristea, 
p atacat dezlănțuit porțiunile di
ficile ale pantei, 4ar ° eroare 
neînsemnată l-a făcut șă aban-

coborîre

doneze.
plat și lui Ion Cavași. Alexandru 
Manta, 
anunță o mare speranță, 
ceput să confirme 
crederea că antrenorul său 
Cașa (A.S.A.) va ști să-i conducă 
pașii spre noi performanțe 
îi dau dreptul talentul și 
de muncă.

Nu aceleași 
spune despre 
Numărul lor nu depășește. pe cel 
al degetelor unei singure mîint 
Daniela Munteanu, Georgeța Băn- 
cilă, Iudith llendea și Minodora 
Munteanu sînt singurele care-și 
dispută primele locuri în compe
tițiile interne. Iar cînd în con
curs au apărut și sportive din 
altă țară, cum au fost polonezele 
de la Gwardia Zakopane, fetele 
noastre au avut evoluții slabe, 
neconvingătoare, clașîndu-se 
urma adversarelor lor, ceea 
arată și o valoare scăzută, 
ceasta ’.stare de lucruri trebuie 
să dea de .gîndit factorilor răs
punzători, care au datoria de a 
apropia performanțele fetelor de 
cele ale băieților.

care de cîțiva ani 
. a 

și avem

cuvinte 
schioarele

După 
cauza

FAVORiȚII CONTINUĂ SĂ
|CI,UJ-NAPOCA, 30 (prin telefon). 

Inirucît ultimul meci al ?ilei inau
gurale a ..Circuitului de tenis al 
României", care se desfășoară în Sala 
sporturilor din localitate, s-a termi
nat miercuri seara ttrziu, vom co
menta, foarte pe scurt, desfășurarea 
lui. Campionul R. D. Germane, Tho
mas Emmrich, continuă să-și vadă 
pe... victorii, nestingherit, deocam
dată, de nici unul dintre tenismanil 
români prezenți în competiție. In 
primul tur, Emmrich l-a avut ca 
adversar pe Mihai Rusu (Steaua). 
Acesta din urmă, deși a încercat să 
opună oarecare rezistență adversa
rului său, nu a reușit decît să-i 
„smulgă" două ghemuri in primul 
set șl trei într-al doilea. Așadar 
Emmrich a cîștigat cu 6—2, 6—3.

După consumarea primului tur de 
șimpiu, în cursul zilei de joi au în
țepai confruntările de dublu. Cu
plurile arătă astfel : Ovici — Hără- 
ijău, Popovici — Nemeș, Rusu — Al- 
piăjan, Mureșan — sântei, T. Mar
cu — Tăbăraș, ” ' ""
Boldor — Giurgiu, Emmrich — 
riu. in primul tur, unul dintre 
durile oarecum echilibrate a 
«cela dintre Emmrich, Sotiriu — 
dor, R. Giurgiu. Clujenii au

. T.
Kerekes — Vilcioîu, 

~ ’ Soti-
me- 
fost 
Bol- 

_ . în
cercat — si au reușit în primul 
set — să-l scoată din ritm pe 
adversari care, deși au făcut pereche 
doar cu ocazia acestui circuit, au 
reușit evoluții spectaculoase, cîști- 
gînd. după cum se știe, finala de 
Ja Galați Șl cedînd la limită, la Iași, 
țn fața perechii Hărădău—Ovici. Re-

se 
în- 
în- 
lon

la care 
puterea

putem 
alpine.

în 
ce 
A-

M. CIUC, 80 (prin telefon), 
o amînare de citcva zile, din 
condițiilor atmosferice nefavorabile, 
campionatele naționale de poliatlon 
— rezervate patinatorilor de viteză 
seniori — au fost transferate de la 
Tușnad la Miercurea Ciuc, unde au 
început joi pe o pistă naturală. Fi- 
naliștli, angajați în cursa pentru

zâpadă

amabilitatea Institutului Meteoro- 
(serviciul prevederi de scurtă du

rată) am aflat, pentru iubitorii sporturilor 
de iarnă, grosimea stratului de
în principalele zone montane :
Predeal 37 cm Păltiniș 29 cm
Sinaia 37 cm Fundata 23 cm
Seme»ic 110 cm Vîrful Omul 90 cm
Țarcu 70 cm Rarău 51 cm
Paring 52 cm Iezer 27 cm

cucerirea titlurilor^ au beneficiat în 
reuniunea inaugurală de o gheață 
bună (pregătită cu mașina ,,Rolba“), 
de vestiare încălzite și de o vreme 
corespunzătoare (temperatura fiind 
de minus 2—3 grade), ceea ce a 
determinat o creștere a rezultatelor 
față de ultimele competiții. Cu toate 
acestea, normele impuse de fede
rație pentru decernarea titlurilor de 
campioni nu au putut fi îndeplinite, 
deși majoritatea sportivilor au de
pus eforturi deosebite.

în programul primei zile au figu
rat probele de 500 și 1 500 m la fe
mei, 500 și 5 000 m la bărbați. După 
cum era de așteptat, Vasile Coroși 
(I.E.F.S. București) s-a apropiat în 
proba de sprint de baremul impus 
(42,5), fiind singurul concurent care 
cu 43,6 a îndeplinit norma de cate
goria I de clasificare, dar cu toate 
acestea nu a fost declarat campion 
(lucrurile se schimbau dacă încă doi 
alergători ar fi realizat această nor
mă, dar...). Proba de 5 000 m a revenit 
dinamovistului brașovean, Gheorghe 
Pop (nici lui nu i s-a acordat titlul).

în disputele feminine, principalele 
animatoare au fost profesoarea Ma
ria Tașnadi și... eleva ei Eva Szi- 
geti, care și-au împărțit victoriile în 
cele două probe (dar nici ele n-au 
devenit campioane !).

REZULTATE TEHNICE — feminin, 
500 m : 1. Eva Szigeti (Șc. sp. M. 
Ciuc) 50,0, 2. Maria Tașnadi (Șc. sp. 
M. Ciuc) 51,0, 3. Lidia Vaszi (S. C. 
M. Ciuc) 51.1 ; 1 500 m : 1. Maria 
Tașnadi 2:49,7, 2—3. Sanda Frum (A- 
gronomia Cluj-Napoca), Eva Szigeti 
2:54,3, 4. Magdalena Buzaș (Șc. sp. 
M. Ciuc) 2:54,7. Masculin — 500 m : 
1. V. Coroș (I.E.F.S. Buc.) 43,6, 2.
L. Fokt (Dinamo Brașov) 45,1, 3. V. 
Sotirescu (Dinamo București) 45,2 ;
5 000 m : 1. Gh. Pop (Dinamo Bra
șov) 9:02,4, ‘ • - -
A. Ciobanu (I.E.F.S. Buc.) 9:14.8.

întrecerile se încheie vineri după- 
amiază. Sîmbătă și duminică, tot la
M. Ciuc, se dispută „Cupa F.R.P.* 
Ia juniori și copii.

Traian IOANIȚESCU

wSEZONUL DE SALAFOARTE MULT
Zi obișnuită de antrenament la 

sala 23 August, „umbrela" atletis
mului bucureștean. Spre ora gus- 
țării, după ce zecile de copii de 
la școala de atletism, Viitorul sau 
Clubul școlar au plecat să-și 
aranjeze ghiozdanele, în sală își 
fac apariția atleții „mari". Grupa 
„Steaua" e dominată de cei aproa. 
pe doi metri ai lui Carol Corbu. 
Pînă la ora începerii antrenamen
tului, a venirii „seniorului" — 
Iban Soter — reporterul răpește 
cîteva minute celei mai neaștep
tate medalii românești la europe
nele de la Roma. Pentru Corbu, 
de aproape doi ani, de la acci
dentul de Ia Rotterdam, prima 
întrebare se repetă la 
tîlnire.

— Cum te simți Carol ?
— Foarte bine. Sînt 

mă antrenez normal, adică tare. 
Fac genuflexiuni cu haltera de 
140—150 kg, ca în timpurile bune.

(Facem o paranteză pentru a 
aminti că anul trecut, cam în 
aceeași perioadă, antrenamentele 
lui Corbu aduceau a lecție de 
ginșnaștică medicală, de reeduca
re a unui deficient fizic).

— Aveai o 
concursurile

— Aveam. In 
tul, nu plouă, 
aproape. Atmosfera indoorului te 
cheamă, parcă, mai mult la per
formanță. Nu pentru aceste mo
tive m-am hotărît, însă să „fac" 
șl în această iarnă sezon de sală. 
Ăm mare nevoie de concursuri, 
am nevoie de sărituri, vreau

fiecare în-

zdravăn,
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Gheorghe Vulpe (C.S.U. Brașov) a avut evoluții remarcabile la „Cupa 
A.S.A. Brașov"

rezultate din turul 
A- Viziru

A ÎNCEPUT „CUPA STEAUA"

riu ; Tăbăraș—Ovici și T. Marcu — 
Sântei.

După cum sîntem informați <Le or
ganizatori, Lucian Boldor, de la Po
litehnica Cluj-Napoca se va alătura 
caravanei, jucînd și la celelalte tur
nee : Timișoara, Hunedoara, Pitești, 
Ploieștf și București.

Nușa DEMIAN

clubului din Calea 
început întrecerile de 

„Cupa Steaua“.

DE TENIS AL ROMÂNIEI *
ZUltat final .: Emmrich, Soțiriu — 
Boldor, Giurgiu 6—3, 6—1. Iată și 
celelalte rezultate din primul tur : 
Ovici, Hărădău — Popovicl, Nemeș 
6—1, 6—1 ; Mureșan, Sântei — Rusu, 
Almăjan 6—4, 6—1 ; T. Marcu, Tă
băraș — Kerekeș, Vilcioiu 6—?, 6—4.

Vineri, de la ora 14, se va disputa 
turul doi al întîlnirilor de simplu : 
Mureșan—Hărădău ; Emmrich—Soti-

>“ și cam tot 
îndeplinit 1—2 norme 

insigna „Amicii Drume

Elementele unei rodnice acțiuni de promovare a orientăm turistice 
intreprinsă de A.S. Electrica-Sibiu

în sala 
Plevnei au 
tenis dotate cu 
Pe tablourile de concurs sînt în
scriși peste 100 de concurenți 
(băieți și fete), reprezentînd clu
buri și asociații din Capitală, 
Baia Mare, Brașov și Cîmpina. 
După ce s-au jucat calificări, Ia 
care au participat 64 de tenis- 
mani, la întrecerea masculină au 
fost stabiliți următorii favoriți : 
A. Viziru, Al. Siito și Z. Nemeth 
(toți de la CUPROM Baia Mare) și 
R. Bădin (Dinamo Buc.). Iată și 
favoritele : Valeria Balaj și Elena 
Trifu (Steaua), Mariana Nun- 
weiller (Dinamo Brașov) și A- 
driana Caraiosifoglu (C.S.U. Con
strucții București).

Cîteva 
(băieți) : 
(Progresul) 6—0, 7—5 ; Al. Siito — 
A. Greabu (T.C.B.) 2—6, 6—2. 7—5 ; 
R. Bădin — M. Zacopceanu (Pro
gresul) 6—3, 6—1 ; (fețe țurui I) : 
Angela Crăciun — —— --
Mare) — Daniela 
inte) 6—1, 6^1 : 
(Dinamo Brașov) 
nescu (Steaua) 6—0, 6—2; Ga
briela Szdkb (Dinamo București) 
— Florentina Duhovnicu (Steaua) 
6—0, 6—1.

(CUPROM Baia 
Predică (Țot îna- 
Camelia Chiriac 
— Mihaela lo- 

6—0, 6—2 ;

A.S. Eleetrica-Sibiu a fost, anul 
trecut, inițiațoarea unei acțiuni 
demne de tot interesul. A lansat, 
în cinstea celui de al XI-lea Con
gres al P.C.R. și a trei decenii 
de la Eliberare, o chemare către 
toate secțiile de orientare ale aso
ciațiilor și cluburilor sportive din 
țară avînd ca scop promovarea 
acestei discipline tehnico-aplicati- 
ve în rîndurile tineretului. Entu
ziaștii sibieni traduceau astfel în 
fapte prevederile Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973 referitoare 
la îndrumarea maselor de tineri 
spre activitățile sportive în aer 
liber, la realizarea unei activități 
sportive continue.

Au trecut, de atunci, luni de 
zile purtîncj pecetea anotimpurilor 
străbătute, iar printre copacii din 
Dumbrava Sibiului și-au purtat, 
cu sprinteneală, pașii mai multe 
mii cje copii. Scriptele au înregis
trat 4.764 participanți la cele 12 
concursuri care au avut loc, iar 
dintre ei peste 2.500, la ultimele 
trei concursuri, ceea ce dovedește 
limpede că interesul pentru 
această acțiune — veritabil serial 
de competiții — a sporit mereu. 
Este aici un merit evident al or-

ganizatorilor care n.u s-au demo
bilizat după primele întreceri, 
cînd prezențele ia start n-au fost 
deloc pe măsură așteptărilor. Cu 
o exemplară stăruință, inițiatorii 
acțiunii au continuat să lămureas
că și să convingă, au perfecționat 
totodată modul dș desfășurare a 
concursurilor.

Datorită unei inspirate corelări 
a acestor competiții cu o serie 
de acțiuni de masă („Cupa tine
retului"^ complexul „Sport și Să
nătate", insigna „Amicii Drume
ției") s-au înregistrat frumoase 
rezultate și în perimetrul acestor 
acțiuni 1 aproximativ 3.500 de co
pii și tineri și-au realizat norma 
respectivă în cadrul complexului 
„Sport și Sănătate" 
atîția au 
pentru 
ției“.

Cu o 
dintele 
viei) și 
orientare (D. Heintz) au ținut șă 
ne informeze că reușita lor se 
datorește și sprijinului pe care 
l-au primit de Ia C.J.E.F.S.-Sibiu, 
de la Consiliile municipale ale 
Sindicatelor U.T.C.-ului, Organi
zației de pionieri și de la unii mem-

lăudabilă modestie, preșe-
A-S. Electrica (V. Petro- 
responsabilul . secției de Copii Silii 

cu posturi

Foto: Mii

CREȘTEREA GRADULUI DE CALIFICARE
(Urmare din pag 1)

țe sport sau In qadrul diferitelor 
loturi republicane, antrenorii 
sînt împărțiți pe diferite catego
rii vaiorice, promovările, de la o 
categorie la alta, făcîndu-se în 
baza unui examen. în categoriile 
superioare, figurau t 61 de antre
nori emeriți, 389 antrenori de ca
tegoria I și 742 de categoria a 
Il-a. Și sub acest aspect se în
registrează o creștere însemnată 
în comparație cu situația existen
tă la începutul anului 1969 i 23 
antrenori emeriți, 261 categ. I și 
568 categ. a II-a, ceea ce ex
primă, într-un fel, creșterea ca
lificării profesionale a tehnicieni
lor sportului nostru.

Foarte mulți dintre acești an
trenori și-au adus o prețioasă 
contribuție la succesele de pres
tigiu repurtate de sportivii ro
mâni în decursul ultimilor ani. 
In 1974, de exemplu, elevii antre
norilor Stelian Petrov (Cornelia 
Neacșu și Marinela Ghiță), Mir
cea Bădulescu (Dan Grecu), Ion 
Crisnic și Francisc Bolla (Ladis- 
îau Șimon), Ștefan Petrescu (Dan 
Iuga), Alexandru Andrei (Ana 
F^trescu și Cornelia Petrușcș), 
Tîberiu Szemani (echipa masculi- 
nă de popice), Nicolae Nedef, O- 
prea Vlase (echipa masculină de 
handbal) etc. — au devenit cam
pioni ai lumii. .

în mișcarea noastră sportivă își 
desfășoară activitatea peste 8 000 
de profesori de educație fizi
că, dintre care jumătate sînt ab
solvenți ai I.E.F.S. (în 1969 exis
tau 6000 de profesori, 3000 dintre 
ei fiind absolvenți ai Institutului 
de educație fizică). De munca a- 
cestora ește legată strțns nu nu- 
mai_ creșterea unor generații 
sănătoase de tineri și sădirea 
gustului pentru exercițiul fizic, 
ci și descoperirea și plămădirea 
unor autentice talente pentru 
sportul de performanță^ din 
durile școlarilor. Exemple 
multe, dar ne vom mulțumi 
acela al soților Marta și 
Karoly, profesori la liceul 
gimnastică din municipiul __
Gheorghiu-Dej, care pregătesc cu 
Nadia Comăneci, Teodora țJn- 
gureanu, Georgeta Gabor, Gabrie
la Sabadîș, Luminița Milea, Ma
riana Cojănu viitorul gimnasticii 
noastre feminine de mare per
formanță.

în cadrul miilor de asociații 
sportive de la orașe și sate func
ționează astăzi peste 34 000 de 
instructori sportivi, cu peste 13 000 
mai multi decît în anul 1969. 
Munca lor, adesea anonimă, se 
vede, totuși, în desfășurarea am
plelor acțiuni sportive cu caracter 
de masă, care angrenează din ce 
în ce mai mult, în activități or
ganizate, tineretul patriei noastre.

cu 
Bela 

de 
Gh.

CICLIȘTII PREGĂTESC IARNA PERFORMANȚELE BIN VARĂ
realizarea unor performanțe meri
torii în „Cupa Prietenia", compe
tiție internațională tradițională, 
rezervată juniorilor, ce se va des
fășura între 1 și 8 iunie în R. D. 
Germană.

Ciclismul reintră — și el — în 
actualitate. Mai întîi în domeniul 
preparativelor și — nu peste multă 
vreme — în cel al activității com- 
petiționale.

Deocamdată, rutierii și pisțarzii 
fac zilnic antrenamente. Există, 
pentru fondiști, Un ideal pe care 
nu l-au abandonat : intrarea în a- 
rena olimpică. Lui îi sînt subordo
nate toațe eforturile.

NICOLAE VOICU Șl Al SĂI

Antrenorul emerit Nicolae Voi- 
cu, cel care a condus în 1964 e- 
chipa națională pînă în imediata 
apropiere a... medaliei de bronz 
la C. M. din Franța, încearcă din 
nou să impună sportul nostru cu 
pedale în clasica probă de 100 km 
contratimp. Alături de decanul de 
vîrstă Teodor Vasile (27 de ani) 
și de o veche speranță nereăli- 
zată — Ion Cosma (26 de ani), 
el a inclus în lot două grupe de 
tineri, de fapt reprezentanții a 
două generații. în primul rînd, o 
grupă cu rutieri care au vîrsta 
între 21 și 22 de ani > Mircea Ra- 
niașcanu, Costel Cîrjă, Valentin 
Ilie, Nicolae Voican și Valentin 
Hoța, apoi o a doua, cicliști ce 
numără între 19 și 20 de ’ ani i 
Romeo ~ ~
Butaru, ____ _______________ ___
Cîrstea. Cu acest' grup de' 12, e- 
terogen ca vîrstă și valoare, Ni
colae Voicu încearcă să creeze Un 
cvartet omogen, o fină mașinărie 
care să răspundă prompt Ia toate 
comenzile. încercare temerară. în

Gherlan, Ion Butaru, Uie 
Nicolae Savu si Constantin

pbfida scepticismului întîlnit pre
tutindeni, „magul" crede în reu
șita acțiunii sale, în forța și ta
lentul acestor generații. Antrena
mentele se ' ", .............
Snagovului Pacă în luna decem
brie — șj chiar în ianuarie — 
ponderea a fost deținută de pre
gătirea fizică (specifică și nespeci
fică), de acum vor începe antre
namentele cu temă.

desfășoară în jurul

PISTARZII SPERĂ Șl El

PREGĂTIRI PENTRU MARILE
ÎNTRECERI PE ETAPE

Cîțiva dintre pistarzi, specia
liști ai probei de 1000 m cu start 
de pe loc, mai speră să poată în- J-- Sr_. .-----x-.., 0 gg

velodro-

O altă grupă — cea a fondiști- 
lor care se pregătesc pentru ma
rile întreceri pe etape — a fost 
încredințată (nu mai întrebăm î 
de ce ?) antrenorului Constantin 
Voicu. Lîhgă el se pregătesc Va
sile Selcjan, Nicolae Gavrilă, Ma
rian Ferfelea, Ion Cojocaru, Eu
gen Imbuzan, Vasile Pascaje, Con
stantin Tănase, Eugen Dulgheru 
și Ion Cernea. în momentul de 
față antrenamentele au loc în îm
prejurimile Branului, unde lotul 
se află în tabără.

deplini barelppl olimpic 
poată evolua în 1976 pe 
mul din Montreal. Ștefan Laibner, 
Atila Telegdi și Romică Simion, 
împreună cu antrenorul 
Mihăilescu, Petre Dolofan și Flo
rian Negoescu, pregătiți de Iulian 
Gociman, se află la Predeal și 
respiră aerul tare de munte, dă
tător de forțe. Poate că unul 
tre

Mircea

ei...
din

JUNIORII PREPARĂ
PRIETENIA"

..CUPA

La intervale de timp 
cu anticipație, antrenorul 
dișteanu îi reunește pe 
valoroși juniori (Tr. Sîrbu, V. Ma
rin, Ă. Șarpe, Fl. Glomnicu, I. 
Mirea, V. Căpitanii, A. Antal, C. 
Cîrjan și Alex. Vlăstaru) pentru 
antrenamente în comun. Scopul i

stabilite 
Dan Bu- 
cei mai

ÎN MARTIE ÎNCEP
COMPETIȚIILE

Cu ' „Cupa Pleven", programată 
în martie pe șoselele Bulgariei, 
încep întrecerile. Ele continuă în 
aprilie cu „Turul Mediteranean", 
„Cupa F.R.C.”, „Premiul Eliberă
rii", „Cupa Metalul". „Cursa Mun
ților" ș. a. Atunci vpm putea ve
dea cît de intense au fost pregă
tirile. cît de sîrguincioși au fost 
alergătorii în lunile de iarnă. Și, 
mai ales, vom putea estima șan
sele lor de a-si realiza visurile 
olimpice.
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In sala de forță, Dumitrache execută unul din exercițiile circuitului 
special... Foto : Vasile BAGEĂC
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PREGATIRILE DIVIZIONARELOR A

CHIMIA Rm. VÎLCEA: CLIMAT FAVORABIL

PENTRU O PRIMAVARA FRUCTUOASĂ

'im 
Să 
lea...

despre 
treacă I

IORARU

Bșurile 
laie Dum-

în ultima vreme s-a vorbit mult 
despre Dumitrache. Golgeterul 
altădată al naționalei a părăsit 
răși echipa sa de club, aflată 
pregătiri pe Valea Prahovei și 
mea a început să emită fel și 
de ipoteze. Durerile dorsale reci
divate și în această iarnă la Si
naia, după tratamentul de Ia Băile 
Felix, păreau pentru cei mai mulți 
un „alibi" sau un capriciu al ta
lentatului jucător dinamovist. Con
trolul medical efectuat imediat la 
București a fost, însă, de altă pă
rere. Și fusese o examinare se
veră în fața unei comisii care cu
prindea printre alții pe general dr. 
Alexiu. profesorul Stoia, doctorii 
Denițchi, Tomescu și alți specia
liști ai genului. Medicii n-au fost 
nici sceptici, dar nici prea entu
ziaști. Au fost realiști, sporind ca 
timpul și bolnavul Dumitrache să 
ofere un ultim răspuns. Și așa 
Florea Dumitrache a intrat din 
nou în spital să-și trateze lombo- 
sciatica păcătoasă care-1 chinuise 
și în toamna trecută. Ferit de u- 
mezeală și de efort, și atent în
grijit medical, atacantul campioa
nei de toamnă n-a mai știut în 
cîteva zile ce înseamnă dureri. A 
fost lăsat să plece acasă, simbătă, 
dar doctorii n-au uitat să-i reco
mande să se 
de umez.eală“.

Dumitrache 
spitalul. Știe 
recomandat medicii, urmează 
un tratament medicamentos, 
nu poate crede că pentru el 
balul este un trecut. Și de 
a și început pregătirile la sală ! 
Doctorul echipei Dinamo, Mircea 
Cristea, i-a întocmit un program 
gradat de gimnastică medicală, cu

de 
ia- 
in 

tu
fei

ferească „de frig și

a părăsit din 
prea bine ce

nou 
i-au 
încă 
dar 
fot- 
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tot felul de 
in special 
marți vom trece și afară să lucrăm 
cu balonul, fără 
gimnastica medicală, 
nu-i gravă, depinde 
mult și de... bolnav, 
cred că Dumitrache 
un om de bază al 
tre !“, 
doctorul M. Cristea.

...L-am așteptat pe Dumitrache 
la sala de culturism, de sub velo- ! 
drom. Venise legat cu un briu 
mare din piele. Spune .că se simte ’ 
foarte bine, chiar după cc a aler
gat puțin și pe afară. Sub îndru
marea profesorului Al. Cosma, an
trenor de haltere și de culturism,. 
și supravegheat de doctorul M. 
Cristea, începe circuitul de sală, 
între două serii de exerciții simte 
nevoia să vorbească : „Anul acesta 
e hotăritor pentru mine ! La 26 
de ani aș mai putea da și eu ceva 
în fotbalul nostru !...“ Replicăm 
brusc, ca un refuz al unei despăr
țiri premature : ~
putea ? Cîteva 
cumpănă, după 
„Totul depinde 
următoare .afară 
ținut. Nu pot crede că nu 
reuși ! Mai ales .că ieri a fost an
trenorul V. Stănescu. aici, la sala 
și mi-a spus că mă așteaptă la 
națională !...“

Ne-am amintit, atunci, că în 
ultimii ani Oblemenco și Marin 
Olteanu au fos't greu încercați de 
maladii care au necesitat chiar in
tervenția bisturiului. Și ambii au 
învins... De ce n-ar reuși și- Du
mitrache ? !

mișcări care urmăresc 
extensiile. „Luni sau

să intrerupem
Boala aceasta 

însă foarte 
vreau să1 

va redeveni 
echipei noas- 

încheia optimist un dialog

într-una din frumoasele stațiuni 
înșirate pe Valea Oltului, Ia Că
ciulata, i-am întîlnit pe repre
zentanții vîlcenilor în Divizia A. 
Aici, pe panglica asfaltată care 
șerpuiește dc-a lungul Oltului, pe 
cărările mai domoale sau mai 
abrupte, pe micile pajiști, ei au 
putut fi văzuți zilnic, de la 11 
la 26 ianuarie, alergînd sau fă- 
cînd diferite exerciții.

„Am preluat echipa într-un 
moment dificil — ne-a spus Vic
tor Stănculescu, noul antrenor al 
Chimiei Rm. Vîlcea. Din această 
cauză, chiar din prima zi a pre
gătirilor ne-am propus să reali
zăm, în primul rînd, o disciplină 
fermă, ca lotul să acționeze uni
tar. în al doilea rînd, vrem ca 
echipa să aibă o concepție tac
tică prin care să rezolve in con
ținut obiectivele fotbalului mo
dern și într-o formă specifică ju
cătorilor noștri. în sfîrșit, dorim 
ca toți componenții lotiiiui să fie 
pregătiți 
Tcapabili 
tică, să 
calitate i 
nem în 
țional".

Din prima zi s-a putut observa 
că jucătorii sînt deciși să lucreze 
cu conștiinciozitate și de aceea 
s-au încadrat total în programul 
întocmit de colectivul tehnic.(Vic
tor Stănculescu, Ion Jianu, Du
mitru Lovin — antrenori și dr.

fizic pentru rca să fie 
să aplice concepția tac- 
realizeze jocuri de bună 

și în final să ne menți- 
,primul eșalon compdti-

Ion Cotescu). Dimineața, în 
de gimnas.tică a complexului 
near, exercițiile au avut în 
dere pregătirea fizică și specială, 
iar apoi, în aer liber, s-a lucrat 
pentru îmbunătățirea tehnicii ju
cătorilor. După-amiaza, două sau 
chiar trei ore, la antrenamente 
au fost „atacați" toți factorii jo
cului.

în ultima parte a lunii ianua
rie, conducerea clubului a orga
nizat o competiție dotată cu 
„Cupa Chimia". A fost un mijloc 
util pentru pregătirea generală și 
specifică, deoarece pe Valea Ol
tului s-au aflat în acea perioadă 
cinci formații divizionare.

în acea zi de sfîrșit de săptă- 
mînă cînd am vizitat „cartierul 
general al v.îlcenilor" am observat 
că unul dintre jucători începuse 
să alerge un cros suplimentar. 
Era Orovitz, care în sezonul de 
toamnă fusese rareori văzut în 
prima formație. Motivul : vrea ca 
în sezonul de primăvară să fie 
mai bine pregătit și să... prindă, 
pentru mai multă vreme, echipa. 
Și fiindcă a venit vorba de aler
gări, merită să relevăm că pen
tru acumulările fizice generale 
s-a lucrat intens, fiecare jucător 
a parcurs 7 km la cite două zile. 
Dar, esențialul constă în faptul 
că de la 
mul cros, 
cu circa 
excepție de Ia comportarea ge-

sala 
bal- 
ve-

nerală. Nu este un fapt deosebit, 
însă exigentul colectiv tehnic nu 
l-a trecut cu vederea : jucătorul 
Stana a fost scos din prima e- 
chipă și trecut Ia formația 
tineret-speranțe, deoarece nu

de 
a 

realizat greutatea cerută (a avut 
78 kg în loc de 74 kg).

Optimismul jucătorilor
Donose (recuperat complet după 
accidentul
Iordache,
Lepădatu, participarea efectivă a 
întregului lot la ședințele de pre
gătire lasă să se întrevadă am
biția vîlcenilor de a .supraviețui 
în Divizia A. Optimismul se ma
nifestă și în rîndurile conducăto
rilor clubtilui. „Cu ajutorul orga
nelor locale, cu priceperea condu
cerii tehnice, sperăm că obiectivul 
nostru va fi încununat de 
— ne-a declarat Dumitru 
mir, președintele clubului, 
la noi un climat favorabil 
șurării fotbalului de performanță 
și ar fi păcat ca echipa să nu ră- 
mină, așa 
vizia A".

Aici,

din toamnă),
Stoica, Borz,

D-Sibiu I

Tătaru,

Șutru, 
Cincă,

sucees
Drago- 
Există 
dcsfă-

cum spuneam, in Di'

ism-Alpi-

e acest 
Li de sa- 
[va con- 
prea în- 
Fopune să 
li în sis- 
I orienta
ls în că
ință acu- 

trofeu 
Irganizeze 
lenament" 
la vacan- 
Intele în- 
|ort.

I
I
II
I

IIFACIU I

• STEAUA PLEACA LUNI ÎN 
TURNEU. Luni va pleca într-un 
turneu, in Orientul Apropiat, echipa 
Steaua. Programul ei : două jocuri 
în Iordania și trei jocuri în Siria. 
Este posibil ca, pe parcurs, echipa 
să-și prelungească turneul, disputînd 
cîte un meci în Liban și Kuweit.

De asemenea, „U“ Cluj-Napoca are 
perfectat un turneu în Siria. Durata 
lui, o săptămînă, între 10 și 17 fe
bruarie.'

O PROGRESUL BUCUREȘTI — 
LESKOV IAMBOL. Duminică dimi
neața, stadionul Progresul din str. 
Dr, Staicovici 
nirea amicală 
tre Progresul București ___
bulgară LesKov lambol. Meciul este 
programat la ora 11.

© INTER BRATISLAVA ȘI GOR- 
NIK ZABRZE VOR JUCA LA SATU 
MARE. După perioada de pregătiri 
de la munte divizionara A Olimpia 
Satu Mare are un program de nouă 
meciuri amicale pină la reluarea

va găzdui întîl- 
internațională din- 

și echipa

CONCURS 
I de sală 
pșura, sîm- 
23 August 
campiona- 
treceri în- 
ntinuă du-

ICAL s-au 
, formați- 
te și B.C. 
bținut vic- 
au
se
V 
A
între fof- 

și cei de 
:hipă mai 

au cîș- 
remarcat 

de la Tg. 
an și I.

S-A DIȘ- 
ocală Vo- 

Șc. sp. 
rabil gaz- 
re boxerii 
it L. Pre- 
, care au

remar- 
V. lo-
Bobei
AVUT

JUDO CONFRUNTĂRILE ETAPEI DE
ZONĂ a campionatului repu

blican rezervat echipelor de juniori 
(mari și mici) au desemnat formațiile 
care vor participa la finalele competiției 
(8—9 februarie, la Pitești). La zona de 
la Țg. Mureș s au calificat Șc. sp. Miercu
rea Ciuc, Dinamo Brașov, C. S. M Si
biu și Agronomia Timișoara (juniori 
mari), Șc. sp. Miercurea Ciuc, Rapid 
Arad, Viitorul Timișoara și Șc. sp. Șoimii 
Sibiu (juniori mici) ; zona de la Galați : 
Șc. sp. Unirea lași și Metalul Roman 
(juniori mari), Șc. sp. Galați și Metalul 
Roman (juniori mici) ; zona de la Cra
iova : Șc. sp. Olimpia Craiova și Viito
rul Pitești (juniori mari) Viitorul Pitești 
și Chimia Tr. Măgurele (juniori mici). A- 
cestora li 
finale, cele 
și două de

Pitești 
— .. .1) ■ A-

se vor alătura, la întrecerile 
trei echipe de juniori mari 

juniori mici din Capitală.

LA TULCEA A AVUT IOC 
PRIMA ETAPA din cadrul 

„Cupei școlilor sportive" la lupte greco- 
romane ' ‘ ...
bună comportare au avut-o tinerii 
tivi constânțeni 
mu’ loc. lată i 
Constanta. 2. 
sp. Tuîcea, 4. ! 
ne relatează

LUPTE

faza interjudețeană. Cea mai 
spor- 

i care s au clasat pe pri- 
clasamentul : 1. Șc. sp. 2 
Șc. sp Galati, 3. $c.

Șc. sp. Focșani. După cum 
corespondentul nostru P.

Șl

PREGĂTIRI...
MINERUL ANINA 

OBIECTIVELE RETURULUI

PREGĂTIRI

„De ce „aș mai 
clipe grele, de 
care răspunde : 

de testul zilelor 
și in efort sus- 

voi

Mircea M. IONESCU

Minerul Anina s-a pregătit circa 
două săplămîni pe Valea Cernei, 
la Băile Hcrculane, sub condu
cerea antrenorilor Petre Truțan 
și Cornel Copăcoanu. în stațiune 
fiind, Minerul a jucat și trei par
tide de verificare, două cu F. C. 
Argeș (0—1 și 2—2) și una cu 
ME'VA Drobeta Tr. Severin (4—3). 
.(întregul lot de jucători — ne 
spunea antrenorul Truțan — este 
ferm hotărît să facă tot posibi
lul pentru a șterge acea pată 
neagră din activitatea echipei 
(n.n. — 0—10 de la Oradea !), să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a avansa cit mai mult 
in clasamentul seriei a IlI-a, pen
tru a evita retrogradarea. Deși 
anul trecut ne-au plecat cîțiva ju
cători buni, echipa are suficiente 
rezerve pentru a-și realiza obiec
tivul propus". Iată și lotul în care 
cei doi antrenori își pun multe 
speranțe pentru retur i Zamfir,

Stoicin, 
Makai,

primul și pînă la ulti- 
cei 7 km au fost parcurși 
IO minute mai puțin. O

PETROLUL INAUGUREAZĂ 
SERIA JOCURILOR DE 

VERIFICARE

Căciulata,

Mocanu, I. Alexandru, Tudor, Tu- 
culia, Șchiopu, Sturza, 
laru, 
mian,
Neicu și Imbru.

în liniștita

TATARU

Sasu,
Copăceanu, 

Vlaicov, Kormosi,

O- 
Da-

ACTUAUTATi • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

Petrolul Ploiești, una dintre frun
tașele seriei I a Diviziei B, își în
cheie mttne etapa de pregătire la 
munte, începută la 20 ianuarie șl 
desfășurată în localitatea Cheia. Du
minică, formația antrenată de Paul 
Popescu va inaugura și seria me
ciurilor de verificare, disputând pri
ma partidă din acest sezon în com
pania divizionarei C bucureștene, fi
nirea Tricolor (Intîlnirea este pro
gramată pe terenul de la Teleajen 
la ora 11. avînd In deschidere me
ciul Rafinăria Teleajen—Metalul Plo- 
penl). în continuare, petroliștii plo- 
ieșteni vor susține un număr de 10 
jocuri cu caracter de omogenizare, 
după următorul program : 9 și 12 
februarie cu ~ —
întîlnire. pe 
20 februarie 
19 februarie 
la București . ...
pid ; 23 februarie și 8 martie (prima 
'întîlnire va avea loc In deplasare) 
cu C.S.U. Galați și 12 martie cu Ra
finăria Teleajen.

TractoriU Brașov (prima 
teren propriu) ; 16 și 
cu F. C. Constanța ; 
cu Sportul studențesc 

; 2 șl 5 martie cu Ra-

I
stațiune de pe Valea Oltului, un 
colectiv tînăr a început pregătirea 
„campaniei de primăvară'1. Toți 
componenții colectivului doresc ca 
această primăvară să fie cit mai 
fructuoasă...

V'NTILĂ

LOTO PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

campionatului. Printre viitoarele ad
versare se află și două formații de 
peste hotare. E vorba de Inter Bra
tislava (meciul va avea loc la 9 fe
bruarie) și echipa cunoscutului in
ternațional polonez Lubanski, Gor- 
nik Zabrze (partidă care se va des
fășura în ziua de 12 februarie).

® NICOLAE HAINEA CONDUCE 
JUVENTUS — HAMBUR- 
V. Comisia de arbitraj 
l-a desemnat pe arbitrul 

Rainea să conducă meciul- 
Cupa U.E.F.A.,

MECIUL 
CER S 
U.E.F.A 
Nicolae 
tur, din 
ventus și Hamburger S. 
avea loc la 5 martie la 
meazâ ca forul nostru 
tate să-i desemneze pe 
tușă care-1 vor ajuta 
Balnea la acest meci.

• POLITEHNICA IAȘI 
PAȘCANI 1—0 (0-0). Miercuri,
Iași, formația locală Politehnica

dintre Ju- 
V. care va 

Torino. Ur- 
de speciali- 
arbitrii de 

pe Nicolae

C.F.R. 
la 
a

Comșa, întrecerile au fost frumoase șiuomșa, întrecerile au fost frumoase și au 
evidential buna pregătire a concurentelor.
Etapa a ll-a se va disputa la Galați.

SCHI PE pîRthle de pe straja-
LUPENI, a avut loc - recent - 

primul concurs oficial al sezonului : cam
pionatul republican rezervat copiilor, lată 
cîștigătorii probelor : slalom una; - 
fete - categ. 9—10 ani - Nicolela Ar- 
maș ; categ. 11—12 ani - Ileana Vladis
lav ; categ. 13—14 ani - Dorina Pop (toa
te de la Șc. sp Petroșani) ; băieți - 

,9-10 pni - Floreg Filip ; cațeg^ 11-12 ani 
— Gheorghe Mathe ; categ. 13-14 ani - 
Emil Safia (toți de la Șc. sp. Petroșartl) ; 
slalom special-fete - categ. 9-10 ani - 
Erica Zavoda (Centrul de schi Lupeni) ; 
categ. 11-12 ani - ludith Carda ; categ. 
13-14 ani - Dorina Pop ; băieți — categ. 
9—10 ani - Florea Filip, categ. 11-12 - 
Gabriel Silvian ; categ. 13-14 
tru Kurt (toți de la $c. sp.

susținut o întîlnire de verificare cu 
divizionara B, C.F.R. Pașcani. în 
ciuda faptului că gazdele au reușit, 
în final, să cîștige întilnirea, la li
mită cu 1—0 (0—0). cel care au ac
ționat mal bine au fost oaspeții. 
Unicul gol al meciului a fost în
scris de Vlad (min. 85). Politehnica 
a folosit formația : Mihăilă 
ton, Vlad, Romilă II, Dinu 
onov, Costea, Simionaș — 
Andreescu, Ciocârlan. ~ 
au mai jucat : Manea, 
randeî, Răileanu și Nicola, (b. 
conescu-coresp.)

® JOCURI PESTE HOTARE 
FORMAȚIILOR NOASTRE în 
turneelor anunțate, s-a mai perfec
tat un turneu al Politehnicii Timi
soara, care va evolua, între 1 și 8 
februarie, în mai multe partide în 
Iugoslavia.

© NE VIZITEAZĂ LECH POZ
NAN Una dintre valoroasele echipe 
ale primului campionat polonez, Lech 
Poznan, va efectua un turneu de 
patru jocuri în țara noastră. Lech 
va evolua după următorul program: 
16 februarie, la Satu Mare, cu O- 
limpia : 19 februarie, la Hunedoara, 
cu Corvinul : 21 februarie, la Deva, 
cu Mureșul : 23 februarie, la Petro
șani, cu Jiul.

CELULOZA CĂLĂRAȘI ȘI-A 
ÎMPROSPĂTAT LOTUL

ani - Pe- 
Petroșani).

TENIS
DE MASĂ
ieri
1
din
teîe tuturor celor 11 secții din țara 
proape 200 de lucători și jucătoare). Com
petiția este organizata de Ministeru'l E- 
ducației și învățământului și Inspectora
tul școlar județean, cu concursul C.J.E.F.S. 
Argeș.

FINALA 
SPORTIVE, 
acest an, 

și va continua pînâ 
februarie, în Sala 

Pitești. Participa r

ȘCOLILOR 
prima din 
a început 

i sîmbătă. 
sporturilor 

reprezentan
ta-

An- 
Simi- 

lonescu, 
După pauză 
Birta, Ania- 

Dia-

ALE 
afara

Reluîndu-și pregătirile, echipa 
din Călărași și-a fixat ca obiectiv 
pentru returul campionatului Di
viziei B — seria I — să desfă
șoare un joc eficace pentru ca în 
finalul competiției să se mențină 
în prima parte a clasamentului.

După o scurtă perioadă de an
trenamente acasă, formația antre
nată de Titi Popescu a plecat 
la Predeal, în ziua de 18 ianua
rie, unde s-a pregătit intens. în 
luna februarie, Celuloza va sus
ține cîteva partide amicale cu 
mai multe divizionare B și C. 
în lot au fost promovați juniorii 
Gheorghe Nicolae, Bănică (ambii 
fundași) și Popa (înaintaș) De a- 
semenea, lotul a mai fost comple
tat cu Breotă (mijlocaș), Cioc 
(înaintaș), ambii reveniți după sa
tisfacerea stagiului militar, pre
cum și cu Nicolae Nicolae (înain
taș), transferat din campionatul 
județean.

Zilele trecute, la Centrala Admi
nistrației de Stat Loto-Pronosport, 
s-a prezentat participantul BOCAN- 
CIU CONSTANTIN din Fieni, jud. 
Dîmbovița, inginer proiectant la 
„Steaua Electrică" Fieni, cîștigătorul 
unui premiu de 50 000 lei la con
cursul Pronoexpres din 8 ianuarie 
1975. Inginerul BOCANCIU este un 
perseverent participant la sistemele 
de joc Loto-Pronosport, fiind pre
zent permanent la toate concursu
rile Pronosport încă de la înființare, 
precum și la majoritatea tragerilor 
Loto și Pronoexpres, cîștigînd în de
cursul anilor diverse premii, 
severența i-a fost răsplătită și 
concursul 
26 ianuarie a. 
suită de premii 
și a IlI-a.

Per
la 

Pronosport de duminica 
cînd a cîștigat o 

la categoriile a II-a
c.

★
Partlcipanțl ! 

răsplătită prin 
bani, autoturisme și

Perseverența este 
valoroase cîștiguri în 

excursii.

★
astăzi va avea 
sala Clubului

Tragerea LOTO de 
loc la București, în 
Finanțe Bănci din str. Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 18. Rezulta
tele vor fi transmise la radio și 
televiziune în cursul serii.

prin

★
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO

24 IANUARIE 1975
DIN

„GUPA SILVIU
Miercuri au început jocurile 

celei de a V-a ediții a competi
ției memoriale dotată cu „Cupa 
Silviu Ploeștean u“, Ia care par
ticipă cele 11 divizionare A, B, 
și C din județul Brașov, precum 
și Utilajul Făgăraș, campioană 
județeană de toamnă. Cu acest 
prilej a debutat în meciurile de 
verificare cu public și Steagul 
roșu care a întrecut pe stadionul 
Municipal formația Chimia Ora
șul Victoria, cu scorul de 4—0 
(2-0), 
culos.
Proca 
gătiri 
tuale 
Niță (min. 39), Mateescu (min. 44),

Victoria, cu
în urma unui joc specta- 

Elevii antrenorului N. 
au făcut dovada unei pre- 
corespunzătoare etapei ac- 
dc instruire. Au marcat i

PLOEȘTEANU"
(min. 72) și MicloșȘerbănoiu

(min. 76). Steagul roșu a folosit 
următoarea
— Hîrlab, 
Micloș —
— Papuc, 
mai jucat 
Iambor și

Alte rezultate i Metrom 
lajul Făgăraș 2—1 (1—0) : 
monia Făgăraș — I.C.I.M. Brașov 
4—0 (2—0). Etapa a doua a com
petiției are loc la data de 5 fe
bruarie și programează 
echilibrate, 
detașează
— C.SX1.
Tractorul, 
dețean).

formație :
Tucunel, 

Șerbănoiu, 
Mateescu. 

: Clipa, 
Vasilică.

Adamache 
Mihăilescu, 

Cadar, Niță 
Gyorfi. Au 

Rusu, Radu.

- Cti- 
Nitra-

întîlniri 
în mod deosebit se 

meciurile Steagul roșu 
Brașov și Metrom — 
(C. GRUIA, coresp. ju-

va- 
, vav. 2 : 
3 : 16,60 a 

, ucu.. » . a 3.127 lei ;
100,15 a 607 lei ; cat. 6 :

EXTRAGEREA l : Cat. 1 : 1 
riantă 10% a 50.000 lei ; cat. 
4,70 a 12.941 lei ; cat. " "
3.664 lei ; cat. 4 : 19,45 a 
cat. 5 ; 1--,— - ... - 
171,75 a 354 lei.

REPORT CATEGORIA 
Iei.

I : 489.267

EXTRAGEREA a Zl-a : Cat. A: 
2,15 variante a 50.000 lei ; cat. B: 
2,85 a 16.512 lei ; cat. C : 24,70 a 
1.905 lei ; cat. D : 18.85 a 2.496 lei; 
cat. E : 95,85 a 491 lei ; cat. F : 
189,50 a 248 lei ; cat. X : 2211.20 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 258.649 
lei.

Cîștigurile de 50.000 lei. au fost 
obținute de URSEA SIMION din 
București și MOIIONEA ION din 
Galați.



GHEORGHIU Șl CIOCÂLTEA

PRINTRE FRUNTAȘ!
• în runda a 12-a, Ia Orense 

(Spania), marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu a re
mizat 
(Peru). 
Bent --------- ,
a 12-a a întrerupt cu americanul 
Lombardy, a remizat partida în
treruptă în runda anterioară cu 
englezul Keene. In clasament con-

marele maestru
Florin Gheorghiu a

cu Orestes Rodriguez 
Marele maestru danez, 

Larsen, care în runda

PE GHEAȚA
ȘI PE ZAP ADA
HOCHEI. Astăzi încep la Buda

pesta întrecerile turneului de ho
chei dotat cu „Cupa Kepes Sport", 
la care participă, sub numele de 
Steaua, și o combinată a clubu
rilor fruntașe din țara noastră. 
Iată programul echipei române : 
astăzi cu Vitkowice (Cehoslova
cia), mîine cu Ferenc vă ros și du
minică cu B.V.S.C. Budapesta.

• La Braunlage t Japonia — 
Sel. olimp. a R.F.G. 3—2 (1—0, 
0—1, 2—1).

• Tn campionatul U.R.S.S. : A-
ripile Sovietelor — Dinamo Mos
cova 5—4, Ț.S.K.A. — Himik 
Voskresensk 10—2, Spartak Mos
cova — Torpedo Gorki 6—5. In 
clasament: 1. Ț.S.K.A. " 
31 p, 2. ‘ ~ • •
cova 23 
sensk 22

SCHI.
U.R.S.S,** 
de 5 km 
2. Raisa
1. Șmigun, 2. Simașev, 3. Rocev.

• La Garahov (Cehoslovacia), 
15 km (m) : 1. Hula (Pol.). 2. Kra- 
pov (U.R.S.S.), 3. Zeman (Cehosl.); 
10 km (jun.) : 1. Langer (R.D.G.).

• La Folgarida (Italia), în „Cupa 
Europei", la slalom special (f) : 
1. Elisabeta Mayr (R.F.G.), 2. Mo
nika Bervein (R.F.G.), 3. Marielle 
Mathis (Austr.) ; slalom uriaș (f) : 
1. Christina Tissot (It.), 2. 
tine Ellmer (Austr.). în 
mentul general al

Moscova
Aripile Sovietelor Mos- 

Himik Voskre-3.P,
P-

La
la probe nordice. Proba 
(f) : 1. Galina Kulakova, 
Smetanina ; 50 km (m) :

Bakurian, „Cupa

Mar- 
clasa- 

,Cupei Euro
pei11 : I. Lea Solkner (Austr.) 91 
p, 2. Cornelia Mathis (Austr.) 90 p, 
3. Marielle Mathis (Austr.) 83 p.

• La Chamonix, proba de 
slalom special, din cadrul con
cursului internațional de schi con- 
tînd pentru „Cupa Arlberg-Kan
dahar11, desfășurată joi, a fost cîș- 
tigată de italianul Gustavo Thoeni. 
El a realizat în cele două man
șe timpul total de 102”ll/100 fiind 
urmat în 
Stenmark 
de Hans 
103”31/100

clasament de Ingemar 
(Suedia) — 103”30/100 și 
Hinterseer (Austria) —

Ia Wijk aan

Iată sinuosul drum al noii piste comune de bob și săniuțe de la lyls

p, Lombardy
(1), Garcia

duce Bent Larsen (Danemarca) cu 
8 p (1), urmat de Florin Gheor
ghiu (România) șl Miguel Angel 
Quinteros (Argentina) — cîtq 8 p, 
Andersson (Suedia) — 7»/2 p (1), 
Liubojevici (Iugoslavia) — 7 p (1), 
Pomar (Spania) — 7 
(S.U.A.) — 6i/t p
(Cuba) 6 p (1) etc.

• La festivalul de 
Zee (Olanda), în runda a 13-a, 
în grupa maeștrilor internațio
nali, Victor Ciocâltea l-a învins 
pe olandezul Dieks. Liderul cla
samentului continuă să fie Dvo- 
rețki (U.R.S.S.) — 10i/2 p, urmat 
de Schmidt (Polonia) 10 p, Cio
câltea (România) — 8>/2 p, Enklaar 
(Olanda) — 8 p, Bukici (Iugosla
via) — 7 p ele.

în turneul rezervat marilor 
maeștri conduce Vlastimil Hort 
(Cehoslovacia) — 9 puncte (1), ur
mat de Lajos Portisch (Ungaria)
— 8,5 puncte (1), Smejkal (Ceho
slovacia) și Gligorici (Iugoslavia)
— cite 8 puncte etc. Rezultate din 
runda a 13-a : Hubner — Kuypers 
1—0 ; Langeweg — Sosonko 1—0 ; 
Gligorici — Donner 1—0 ; Cheller
— Smejkal remiză.

Concursul feminin a programat 
partidele din runda a 9-a, în care 
Veroczi a învins-o pe Pihailici. 
iar Giessen a cîștigat la Ejmert. 
Maestra româncă Margareta Teo- 
dorescu a remizat cu Gheorghieva.

în clasament conduce campioa
na mondială Nona Gaprlndașvili 
(U.R.S.S.) cu 7,5 puncte și o parti
dă întreruptă, urmată de Ivanka 
(Ungaria) — 7 puncte, Veroczi’
(Ungaria) și Gheorghieva (Bulga
ria) — cîte 6 puncte. Margareta 
Teodorescu se află pe locul opt, 
cu 4 puncte.

TURNEE DE TENIS
în turul 2 al turneului feminin de 

la Merrifield (Virginia) : Margaret
Court (Australia) — Mona Schallau 

7—6, 6—3 ; Virginia Wade
Karen Krantzcke (Aus- 
6—3 ; Valerie Ziegenfuss 
Marele Lovle (S.U.A.)

(S.U.A.) 
(Anglia) 
tralia) 6—3, 
(S.U.A.) —
6—2, 6—3.

In turneul 
nia), jucătorul suedez 
l-a eliminat în două seturi, 
6—1, pe austriacul Hans Kary. Bob 
Giltinan (Australia) a dispus cu C—4, 
6—7, 6—3 de Frew McMillan (R.S.A.), 
iar campionul olandez Tom Okker 
a cîștigat cu 6—2, 6—4 partida sus
ținută cu americanul Fredi Taygen.

Rezultate din turneul de la Dayton 
(Ohio) : Solomon (S.U.A.) — Molina 
(Columbia) 6—0, 6—2 ; Stone (Austra
lia) — Peckskamp (S.U.A.) 6—1, 6—2 ; 
Van Dillen (S.U.A.) — Ismail el Shafei 
(Republica Arabă Egipt) 7—6. 6—0 ; 
Kakulia (U.R.S.S.) — Case (Austra
lia) 6-3. 7-6.

de la Richmond (Virgi- 
Bjorn Borg 

cu 6—0,

Innsbruck și-a ținut cuvintul

A FOST INAUGURATĂ
NOUA PIRTIE DE BOB

Săptămîna trecută, 
împreună într-un bob, 
construita .pistă de la 
nistrul învățămîntului 
Sinowatz, președintele 
lui ' de organizare, 
Alois Lugger, 
Innsbruck, au 
mod original încheierea lucrărilor
— cu un an înainte de inaugu
rarea Jocurilor Olimpice de iarnă
— la trei Toarte importante an
sambluri de construcție. Este vorba 
de pîrtia comună de ' ' 
niuțe, de structural 
trambulină de sărituri 
rile de pe muntele Isel 
pistă de patinaj viteză 
spațiul din interior i 
ghețat).

Apreciind cu mîndrie aceste 
realizări, organizatorii austrieci 
țin să sublinieze că doar la doi 
ani după ce orașul Denver s-a 
dezis, iată, Innsbruckul și-a ținut 
cuvintul și toate lucrările pregă
titoare sînt efectuate potrivit pla
nificării 
este lipsită 
tîrzieri în 
real).

Ultimele 
belor generale11 au fost pistele de 
schi alpin de la I’atscherkofel și 
Axamer-Lizum, pe care s-au dis
putat ultimele întreceri de cobo- 
rîre pentru „Cupa Mohdială", atît 
la masculin, cît și la feminin. 
Cu o săptămînă mai tîrziu este 
rîndul schiorilor fondiști să tes
teze noile pîrtii de la Seefeld și 
„trambulina mică11 ușor modifi
cată. Instalațiile pentru biatloniști 
vor fi îmbogățite cu un poligon 
de tir complet automatizat.

Ioc 
nou 
mi- 

Frad

luînd
pe

Igls,
dr.
Corni t(? tu

și cu dr. 
primarul orașului 
consemnat .Intr-un

bob și să- 
modificata 
cu schi u- 

și de noua 
(la care și 

a fost îri-

inițiale. (Aprecierea nu 
de aluzie la unele în- 

lucrările de la Mont

amenajări supuse „pro-

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. D

COPIII

a

fă-Ce ar mai rămîne deci de 
cut la Innsbruck, pînă la data 
Jocurilor (4—15 februarie 1976) ? 
De-a lungul pistei de bob-saniuțe 
se vor amenaja gradenele pentru 
spectatori, Tn cursul verii vor fi 
înălțate clădirile noului Sat olim
pic (în imediata apropiere a ce
lui vechi din 1964). Pînă Ia toamnă 
va fi gata și centrul de presă 
și radio-televiziurie. Hala de ex
poziție care va găzdui turneul de 
hochei al grupei B va fi înzes
trată cu un nou agregat frigo
rific. în plus, pe teritoriul stadio
nului Tivoli va mai fi instalat 
un original patinoar sub cupola 
unui balon pneumatic, pentru a 
permite desfășurarea probelor o- 
bligatorii și a antrenamentelor 
patticipanților la întrecerile de 
patinaj artistic. La toate acestea 
se vor adăuga construcțiile de po
duri și șosele impuse de necesi
tatea asigurării unui trafic rutier 
fluent în jurul orașului Innsbruck 
și în interiorul ariei olimpice.

DIN FOTBALUL

R.S.F. IUGOSLAVIA

GERMANĂ

LA START

început cea de a 4-a 
Spartachiadei de iarnă 

D. Germană.

Recent 
ediție a 
a copiilor din R. 
Iată o imagine de la startul în 
etapa regională, desfășurată la 
Magdeburg. Instructorii dau ulti
mele indicații copiilor care vor 
intra în cursă. Micii schiori sînt 
Thomas Beckmann (dreapta) și 
Kalf Lutz, care speră să schimbe, 
după cițiva ani, stîngăcia firească 
și teama primului mare concurs 
cu măiestria și temeritatea per
formerului versat...

„CASA SPORTURILOR11 DIN ZAGREB
Ani în șir, Zagrebul a fost unul 

din principalele centre ale spor
tului iugoslav, numeroși campioni 
■Si. a?-
jn ultimii ani însă, Zagrebul â 
început să piardă din faima do- 
Bîndită. Titlurile de campioni ple
cau spre alte orașe, spre alte cen
tre, chiar cu tradiție sportivă mai 
mică. Unul din motivele rămîne- 
rii în urmă a sportului din Za
greb îl constituia lipsa de săli 
sportive, în timp ce în alte orașe 
Se construiau incinte moderne. 

ani’ singura din Za
greb a fost, aSSSâ din cartierul 
^TeșntSvTca, cu o capacitate doar 
de 1 000 de locuri. Această mică 
sală constituia „centrul11 în jurul 
căruia gravitau zeci de sportivi, 
dar care, bineînțeles, nu putea sa
tisface cerințele unor competiții 
de amploare.

Anul trecut s-a construit la 
Zagreb un complex sportiv foarte 
frumos. Amplasat tot în cartie
rul Treșnievka, el poartă denu
mirea de „Casa sporturilor11 din 
Zagreb și se află în imediata a- 
propiere a bazinului acoperit și 
a hotelului „Sport11. Iată de ce 
locul ujde șg ațjă aceste constric
ții poarta numele de „fiăfă spor
turilor". Conform planului urba
nistic, în această zonă se vor con
strui și alte obiective sportive.

Nouă „Casă a sporturilor11 din 
Zagreb are de fapt 4 săli. Cea 
mai mare, cu 10 000 de locuri, 
este ideală pentru competiții de 
hochei, patinaj și alte întreceri 
sportive sau pentru manifestații 
culturale. A doua sală, cu 3 500 
de locuri, găzduiește întreceri de 
handbal și de baschet. Voleiului 
îi este dedicată cea de a treia

sală, care poate primi circa 500 
de spectatori, iar în ultima, a pa
tra, cu circa 100 de locuri, 
se pot desfășura întreceri de te
nis de masă.,’ Complexul mai dis
pune și de o pistă cu 8 culoare 
pentru popice, precum și de nu
meroase vestiare, instalații sani
tare, bufet șl un restaurant.

La festivitatea de deschidere, 
din 1974, președintele Consiliului 
popular al orașului Zagreb, Ivo 
Vrhoveț, și-a exprimat speranța că 
noua „Casă a sporturilor" va con
tribui la afirmarea sportivilor din 
Zagreb și va constitui un îndemn 
pentru inaugurarea altor complexe 
și baze sportive în oraș.

ANDRO KUH
„Sportske Novosti" — Zagreb

• TELEX •
La Leningrad s-a disputat primul 
meci dintre Spartak și Levski Spar
tak Sofia, din cadrul sferturilor de 
finală (grupa A) ale „Cupei Liliana 
Ronchetti" la baschet feminin. Bas
chetbalistele sovietice au terminat 
învingătoare cu 115—46 (57—26). Re
turul — la 3 februarie, la Sofia. Din 
această grupă mai face parte și echi
pa I.E.F.S. București, care în turul 
următor va susține o dublă întîlnire - 
cu Spartak Leningrad. Primul joc 
se va disputa la 12 feburarie, la 
București, iar returul este programat 
la 19 februarie la Leningrad.
Cu prilejul unui concurs de sală des
fășurat la Varșovia, cunoscuții atleți 
polonezi Wojcech Buciarski și Ta
deusz Slusarski au obținut, în proba 
de săritură cu prăjina, rezultatul de 
5,30 m. în proba feminină de "" 
plat, pe primul loc s-a situat 
Filipov. cu 7,20.
Tn localitatea suedeză Klippan 
încheiat întrecerile turneului 
lupte greco-romane. In clasamentul 
pe echipe, pe primul loc s-a clasat 
selecționata U.R.S.S. — 
de formațiile Bulgariei 
diei 
Iată 
kg : 
cat. 
cat. 
edia) ; cat. 74 kg : 
(U.R.S.S.) ; cat. peste 100 kg : Nikola 
Dinev (Bulgaria).
La Erevan s-a disputat primul meci 
dintre selecționatele de lupte libere 
ale S.U.A. și U.R.S.S. Sportivii so
vietici au terminat învingători cu 
8—2.
Revista americană de specialitate 
„Track and Field News* l-a desemnat 
pe semifondistul american Rick Wohl- 
huter drept cel mai bun atlet din 
lume in anul 1974. Dublu recordman 
moyvdial în probele de 880 yarzi 
(1:44.1) și 1 000 m (2:13,9), Rick 
Wohlhuter nu a cunoscut înfrîngerea 
anul trecut, obținînd victoria in 28 
de concursuri. Pe locurile următoare 
au fost clasați compatriotul său Jim 
Bolding și englezul Brendan Foster. 
Au mai fost premiați : ’
Filbert Bayi (pentru cea mai bună 
performanță

«o m 
Sofia

s-au 
de

22 p. urmată
— 13‘/ap, Sue- 

— 9*/3 p. Finlandei, Norvegiei etc. 
cițiva dintre cîștigători : cat. 52 
Ștefan Anghelov (Bulgaria) ; 

62 kg : Kola Davidian (U.R.S.S.); 
68 kg : Lars Erik Skioeld (Su- 

Ivan Semekov

tanzanianul

performanță individuală), Brendan 
Foster (cel mai bun atlet european) 
și americanul George Woods (cel mai 
bun atlet în concursurile ...........
acoperit). La anchetă au 
33 de ziariști sportivi.
Competiția masculină de 
„Cupa Koracl**

pe teren 
participai

baschet 
„Clipa koraei11 a programat parti
dele retur din etapa a doua a gru
pelor sferturilor de finală. Iată re
zultatele : Bosnia Sarajevo — Antibes 
92—70 : Partizan Belgrad — Sunair 
Ostende 103—73 ; Villeurbanne — Mo
naco 106—76 ; I.B.P. Roma — B. C. 
Barcelona «1—77 ; Brina Rleti — Spar
tak Levski Sofia «5—73 : Innocenti 
Milano — A.S.P. Tours 95—79.
La Tbilisi, în cadrul campionatelor 
unionale de ciclism cu antrenament 
mecanic, Vladimir Popov a stabilit 
un nou record de amatori in proba 
de o oră cu 72,340 km. Același ciclist 
a acoperit distanța de 30 km în 
35:17,82.

INTERNATIONALa

• Jucînd la Quito, în Ecuador, e- 
chipa Ruch Chorzow a dispus eu 
2—0 de formația locală Nacional. La 
turneu mai participă Racing Bue
nos Aires si Deportiva Universita- 
ria (Ecuador).

• în turul 4 al Cupei Angliei : 
Arsenal-Coventry City 3—0 (reju- 
care).

• în partide restante din campio
natul Olandei : Twente Enschede — 
P.S.V. Eindhoven 3—1, Ajax — Gra- 
afschap 3—1. în clasament : P.S.V. 
Eindhoven 31 p, Feyenoord și Ajax 
cîte 30 p.

• în turneul de juniori de la Via- 
reggio : Dukla Praga — Stocke City 
1—0, Lazio — Sampdorla 1—1, Va
rese — F. C. Amsterdam 2—0.

• Noul antrenor al echipei Brazi
liei este Osvaldo Brandao, care a 
activat pînă acum la Palmeiras. Ast
fel, propunerea făcută pentru adu
cerea lui Didi la cîrma echipei na
ționale nu a fost realizată. Intere
sant este faptul că, în 1975, repre
zentativa Braziliei nu va susține me
ciuri internaționale, ci doar cîteva 
întilniri de pregătire în 
unor formații din țară.

• în R. F. Germania, 
telespectatori au răspuns 
puse la televiziune cu 
cel mai frumos gol al campionatu
lui. Aceștia au răspuns în unanimi
tate : cel marcat de Kostedde (Kic
kers Offenbach) — în meciul cu Bo
russia Mdnchengladbach.

• Următoarele meciuri ale repre
zentativei Italiei : ' ~
Florența, cu Norvegia ; 
cu Danemarca ; iar la " 
Polonia (orașele nu 
bilite).

la 19 februarie, la 
în martie 

19 aprilie, eu 
au fost stu-

• Fotbalul de sală 
din ce în 
iernii în 
evidentă 
România) 
balul. 14 
naționale

es te practicat 
ce mai mult în timpul 

Europa. U.E.F.A. are în 
22 de țări (printre care și 
unde se practică mini-fot- 
țări au chiar și federații 
separate.

• Iată ce scrie revista ,,Bild Zei- 
tung“ din Hamburg cu privire la Net- 
zer șl Breitner, aflați in prezent la 
Real Madrid : „Celor doi jucători nu 
Ie priește clima iberică și, ca atare, 
ei nu-și vor mai prelungi contractul 
cu clubul madrilen. Se pare că in se
zonul următor ei vor reveni la clu
burile lor de baștină, Borussia Mon- 
ciiengladbach și, respectiv, 
Mflnchen".

Bayern

compania

140 000 de 
întrebării 

privire la

au de- 
meciu-

• In Olanda, patru arbitri 
clarat că refuză să conducă 
rile echipei Twente Enschede, deoa
rece managerul acesteia a anunțat că 
la jocurile mai importante va cere 
federației să delege arbitri de peste 
hotare. în Grecia, arbitrii au declarat 
o grevă de două săptăminl, deoarece, 
la meciuri oin divizia secundă, doi 
„cavalefi ai fluierului** au fost mal
tratați de către spectatori.

o ultimele știri o ultimele rezultate*
Victorie în C.C.E. la baschet feminin

LA BUDAPESTA, POLITEHNICA — B.S.E. 87—77
BUDAPESTA# 36 (prin telefon). Evoluind la Sportcsarnok, în fața a 800 de 

spectatori, în cadrul etapei a doua a grupei B a sferturilor de finală ale C.C.E. 
la baschet feminin, echipa Politehnica București a repurtat o frumoasă victor 
rie cu scorul de 67—77 (46—31) în fața formației B.S.E. Sportivele românce și-au 
surprins adversarele printr-o apărare om la om foarte agresivă, datorită că
reia au interceptat și contraatacat deseori. Gazdele au alternat sistemele 
tensive (om la om agresiv și zona-presing), dar nu au putut decît să reducă,’^ 
în repriza secundă, o parte din handicap. Cele mai multe puncte ale forma- . 
ției Politehnica au fost înscrise de Savu 19, Pîrșu 16, Ciocan 14, Tatlan J(^ 
Szabo 7. De la gazde : Cziralcy .15 P-

Returul va avea loc joi, în sala Floreasca.

C. E. DE PATINAJ ARTISTIC
COPENHAGA, 30 (Agerpres) — 

Campionatele europene de patinaj 
artistic au continuat, la Copenhaga. 
După desfășurarea exerciții!or impuse 
in proba feminină pe primul loc se 
află Karin Iten (Elveția) cu 79.97 
puncte urmată de Dianne de Leeuw 
(Olanda) — 72,31 puncte și Isabelle 
de Navarre (R.F. Germania). Dețină
toarea titlului Christine Erath (R.D. 
Germană) se află pe locul patru cu 
71,50 puncte.

DIVIZIA A LA BASCHET (n»y
In cadrul Diviziei A la baschet 

masculin, ,,U“ Cluj-Napoca a cedat 
ieri seară, pe teren propriu, in fața 
echipei ,,U‘T Timișoara cu 68—71, 
(34—36). întrecerea a fost echilibrată’ 
pînă în min. 34, cînd eliminarea lui' 
Rtihrig și Roman a scăzut potenția
lul gazdelor. Cei mai eficienți : Cîm- 
peanu 25. Mftnăilă 18, Mlnius 13 pen
tru învingători, respectiv Nngy 27,‘ 
Mathe 14, Roman 12. (M. RADU — 
coresp.).
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