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g O ACTIVĂ PREOCUPARE CETĂȚENEASCĂ, 
f A CONSILIILOR POPULARE

| EXTINDEREA BAZEI
'ț MATERIALE A SPORTULUI

Campania în vederea alegerilor de Ia 9 martie, ampla acțiune 
politică, oferă o imagine sintetică și concludentă a marilor realizări 
obținute de poporul nostru. 0

In acest cadru se situează și preocuparea pentru extinderea bazei $5 
$5 materiale a sportului, căreia i-am dedicat pagina a 3-a

SURPRIZELE CONTINUĂ 
IN CAMPIONATUL DE HANDBAL
® C.S.U. Galați învinge pe H.C. Minaur Baia Mare! • CAROM in serie...

• Azi și miine ultimele meciuri la Ploiești

PLOIEȘTI, 31 (prin telefon). 
Cea de a XIII-a etapă a campio
natului masculin de handbal (Di
vizia A), consumată vineri după 
amiază în sala „Victoria" din lo
calitate a oferit celor prezenți 
alte cîteva partide de bună cali
tate și o nouă surpriză, furnizată 
de această dată de C.S.U. Galați, 
care a învins pe H. C. Minaur 
Baia Mare.

Politehnica Timișoara — CAROM 
20—20 (10—7). Conduși cu 17—20 
în finalul meciului (min. 56), hand- 
baliștii de la CAROM (antrenați 
de Silviu Bădău) au știut să pro-

tehnica, Blaj (5), Badea (4) —
CAROM. Au. condus cu scăpări 
D. Purică și V. Erlian, ambii din 
Ploiești.

Dinamo București — „U“ Cra
iova 24—10 (13—7). Joc la discre
ția bucureștenilor, dezlănțuiți pur 
și simplu în repriza secundă. Au 
înscris mai multe goluri : Licu și 
Cîrlan cîte 5 pentru Dinamo, 
Ignat și Florea cîte 3 pentru „U“. 
Au arbitrat bine N. Danieleanu și 
I. Nicolae — Ploiești.

în PREGĂTIREA RETURULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL

0 EXAMINARE RIGUROASĂ: „TESTUL COOPER"!

Azi și miine se vor disputa, 
tot la Ploiești, utimele două etape 
ale acestui prim turneu, după 
următorul program : SîMBATA,
de la ora 14 : ,,U" Craiova — 
Steaua București; Independența 
Sibiu — Dinamo Brașov ; ,,U"
Cluj-Napoca — Știința Bacău ; 
C.S.U. Galați — Dinamo Bucu
rești ; „U" București — Politehni
ca Timișoara ; CAROM — H. C. 
Minaur Baia Mare ; DUMINICA, 
de la ora 14 : Dinamo Brașov — 
„U" Craiova ; Dinamo București
- CAROM ; H. C. Minaur Baia
Mare — ,,U‘‘ București : Steaua
— C.S.U. Galați ; Politehnica Ti
mișoara — „U" Cluj-Napoca : Ști
ința Bacău — Independența Sibiu.

Steaua — Dinamo Brașov 22—13 
(13—6). Diferența de scor nu mai 
comportă comentarii. Trebuie, to
tuși, să subliniem că echipa cam
pioană manifestă o formă ex
celentă, vădind serioase preocu
pări pentru perfecționarea siste
mului defensiv. Cei mai eficace 
jucători ; Birtalan (7), Stockl (4) 
— Steaua, Nedici și Schmidt cîte 
3 — Dinamo. Au arbitrat bine 
V. Cojocarii și L. Mihăilescu din 
Craiova.

„U“ București — Știința Bacău 
17—17 (10—9). Meci echilibrat, al 
cărui rezultat final a mulțumit 
ambele echipe. Cele mai multe 
goluri : Paraschiv (4) — „U“ și 
Eftene (4) — Știința. Au condus 
foarte bine V. Epure și N. Ma- 
ghețiu, din Timișoara.

fite în ultimele secvențe ale jo
cului de prematura deconectare 
a timișorenilor, handicapați, în a- 
ceastă perioadă, și de accidenta
rea lui Dieter Cristian. Jucătorii 
de la CAROM și-au organizat 
bine atacurile, au prelungit cir
culația mingii, fructificînd prompt 
culoarele de șut. în min. 60 ei au 
egalat (20—20) și revenind în a- 
părare, ultimele 20 de secunde, au 
reușit să reziste în... 8 oameni, 
lucru neobservat nici de arbitrii 
din teren și nici de oficialii de 
la foaie. Principalii realizatori : 
Volker (6) și Cristian (5) — Poli-

H.C. Minaur Baia Mare—C.S.U. 
Galați 19—25 (12—12). Mare prin 
proporțiile ei, surpriza î.și are ex
plicația în forma excelentă a gă- 
lățenilor, și prin contrast, în fra
gilitatea apărării băimărene. Cele 
mai multe goluri : Ignătescu (6) 
— H.C. Minaur și Văduva (8) — 
C.S.U. Au arbitrat I. Ionescu și 
V. Burcă — București.

„U“ Cluj-Napoca — Independen
ța Sibiu 16—14 (9—7).
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Horia ALEXANDRESCU

Fază din meciul CAROM — Știința Bacău, care a constituit punctul 
de atracție al primei etape. Blaj (CAROM) aruncă la poartă cu toată 

opoziția handbaliștilor băcăuani. Foto : V. BAGEAC

ALTE OPINII ASUPRA

PROIECTULUI FORMULEI

COMPETITIONALE LA FOTBAL
■>

Cazan și Leșeanu conduc unul din plutoanele Sportului studențesc.
A început „Testul Cooper". O 

campanie amplă, la scara întregii 
Divizii A, măsurîndu-se (prin o- 
bligația de a parcurge în 12 mi
nute, 3 200 m), gradul de pregă
tire, capacitatea biologică și de 
voință a jucătorilor.

Joi și vineri, pe stadionul „Re
publicii", Dinamo, Sportul studen
țesc și Steaua au debutat în a- 
ceastă acțiune de probare com
plexă, în fața unui veritabil „stat 
major" : vicepreședintele F.R.F.,
Tudor Vasile, antrenorii federali 
Nicolae Petrescu, Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc, Mihai 
Birsan, șef de lucrări la I.E.F.S.,

Traian Tomescu, metodist la Con
siliul municipal București pentru 
educație fizică și sport.

★
...Prima serie pe tartanul de la 

„Republicii" : Lucescu, Radu Nun
weiller, Cheran. Dobrău, Dcleanu. 
Lucuță, M. Marian și G. Sandu. 
Spre sfirșitul turei a patra se 
aude glasul baritonal al lui Valen
tin Stănescu : „Haide, Sandule,
nu ceda !“ Dar G. Sandu abando
nează peste vreo două sute de 
metri... Deleanu are și el un 
punct critic. Strînge însă din 
dinți și sfîrșitul timpului re-

0 saptamina fructuoasa pentru baschet

POLITEHNICA A CUCERIT

VICTORIA Șl... APLAUZE

ÎN MECIUL CU B.S.E. BUDAPESTA
• Șanse sporite pentru locul I în grupa B a C.C.E. 

• GEAS Sesto San Giovani învinsă pe teren propriu de 
C.U.C. O întîlnirea Steaua—Dinamo a evidențiat buna evo
luție a jucătorilor din lot • Clasamentul grupei 1—6 la înche
ierea turului secund al Diviziei A

Ca în fiecare sezon hivernal, 
baschetul se află și acum în pli
nă activitate competițională in
ternă și internațională. Săp- 
tâmîna aceasta, punctele forte 
ale întrecerilor basehetbalistice au 
fost întîlnirile Politehnica—B.S.E. 
(la Budapesta), în cadrul C.C.E. 
la fete, și Steaua—Dinamo, der- 
by-ul Diviziei A la băieți. Ambele 
jocuri au produs deplină satisfac
ție : primul prin victoria campi
oanelor României, celălalt prin 
calitatea și spectaculozitatea dis
putei.

Referitor la succesul Politehnicii 
(87—77), trebuie spus că el îi ne
tezește drumul spre primul loc în 
grupa B a sferturilor de finală ale 
C.C.E., performanță datorită căreia 
ar susține semifinala cu Sparta Bra
ga (locul 2 în grupa A), și nu cu 
Daugava Riga (locul 1). Antreno
rul bucureștencelor, Grigore Cos- 
tescu, a subliniat — într-o con-

BOX
• PUGILIȘTII FRUNTAȘI 
AU EVOLUAT LA SIBIU

® Antrenorul Marcu Spakov 
s-a retras din activitate

vorbire telefonică — evoluția ex
celentă a baschetbalistelor de la 
Politehnica, aplaudate deseori la 
„scenă deschisă" de publicul aflat 
Ia Sportcsarnok. Suzana Pirșu și 
Cornelia Taflan s-au evidențiat 
în calitate de conducătoare de joc, 
iar Ecaterina Savu. Gabriela Cio
can și Clara Szabo prin aportul 
adus în ofensivă. Margareta 
Pruncu, accidentată, nu a putut 
fi folosită, dar sînt speranțe ca 
în partida retur (joi 6 februarie, 
ora 19.30, în sala Floreasca) să 
poată fi utilizată.

în legătură cu .șansele Politeh
nicii de clasare pe locul 1 în gru
pa B. rezultatul celuilalt meci al 
grupei ne acordă un plus de în
credere. La Milano, GEAS Sesto 
San Giovani a fost învinsă de 
Clermont Universite Club (59—70, 
la pauză 32—32), ceea ce arată că 
baschetbalistele italience (adver
sare ale Politehnicii în ultima e- 
tapă a „sferturilor") pot fi depă
șite și de campioanele țării noas
tre. Alte două rezultate din

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 7-a)

C.I.O. URMĂREȘTE STADIUL 
LUCRĂRILOR DE LA MONTREAL

VLADIMIR KOVALEV (U.R.S.S.) ESTE NOUL |
CAMPION EUROPEAN LA PATINAJ ARTISTIC^

Foto : S. BAKCSY 
gulamentar îl prinde la cî- 
țiva pași de linia de sosire... 
în seria a doua dinamovistă a- 
leargă Sătmăreanu II, Moldovan, 
Vrînceanu, Zamfir, Augustin, Cus- 
tov, I. Marin, Iamandi și Marin- 
cel. Cînd se anunță finalul celor 
12 minute se înregistrează și re
cordul zilei : Marincel s-a oprit 
la 3 460 m ! Antrenorul federal 
Nicolae Petrescu comentează pes
te puțin timp pulsurile : „Exce
lent puls la acest Marincel : 168, 
imediat 132 după un minut .' Cred 
că va deveni un foarte bun mij
locaș !“. Lică Nunweiller, antre
norul de la tineret-speranțe, în
cearcă să-și ascundă un mare sen
timent de bucurie. El e eel care-I 
descoperise pe Marincel la Gloria. 
„E un tînăr foarte dotat și extra
ordinar de serios 1", îl caracteri
zează sumar Lică Nunweiller pe 
Marincel. Cornel Drăgușin, antre-

lon CUPEN 
Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 4—5)

Succes al hocheiștilor noștri:

ROMÂNIA A ÎNTRECUT 
CEHOSLOVACIA 

(tineret): 5-3
MIERCUREA CIUC, 31 (prin 

telefon). Un numeros public a 
aplaudat cu căldură evoluția re
marcabilă a echipei reprezenta
tive a României în partida cu for
mația de tineret a Cehoslovaciei, 
una dintre cele mai bune presta
ții internaționale a hocheiștilor 
noștri din ultima vreme. Jucătorii 
români au dominat net meciul 
practicînd un joc foarte rapid și 
combinativ în atac, iar în defen
sivă au jucat foarte atent, avînd 
în Dumitraș un portar într-o zi 
excelentă. Scorul de 5—3 (1—1,
2—0, 2—2) nu reflectă însă situa
ția de pe gheață, echipa noastră 
irosind încă cel puțin cinci situa
ții clare de gol. De altfel, în mi
nutul 46 echipa noastră conducea 
cu 5—1 și doar relaxarea interve
nită în ultimele minute a permis 
oaspeților să reducă din dife
rența de scor.

Punctele au fost realizate de 
Tureanu (3), Pană și Axinte, res
pectiv, Kral, Vetrovec și Rado- 
cek. Au condus arbitrii localnici 
A. Balint și G. Tașnadi. Șîmbătă 
are loc întîlnirea revanșă.

VI. MORARU

TENISMANi ROMÂNI ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
în sala 23 August din Capitală în

cepe, astăzi. întîlnirea amicală de te
nis dintre reprezentativele de juniori 
ale României și Ungariei. Echipa va 
îi alcătuită din următorii sportivi : S. 
Orășeanu, L. Țiței, M. Mirza, A. Dă- 
răban, A. Dîrzu și S. Zancu.

o vineri au plecat la Budapesta S 
jucătoare pentru a lua parte la un 
turneu amical. Au făcut deplasat ea . 
Dorina Brăștin, Lucia Romanov, Ma
ria Romanov, Mariana Soeaciu, Ele
na Popescu și Gabriela Dinu.
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/n aeroclubul din
I

Baia Mare

START SPRE VIITORUL
NOI MAEȘTRI 
AI SPORTULUI

I
I

SEZON DE ZBOR LA MODELISM I

ANTRENORUL DE BOX MARCU SPAKOV
S-A RETRAS DIN ACTIVITATE

Activitățile tehnico-aplicative se 
numără printre sporturile cu largă 
priză în rîndurile tineretului, nu 
numai pentru atractivitatea lor ci 
și prin faptul că au implicații ma
jore în pregătirea multilaterală a 
tinerei generații, în însușirea unor 
Firofesii de mare utilitate socială, 

n acest context, ni se par firești 
eforturile pe care le depun factorii 
cu atribuții pentru îndeplinirea în 
cît mai bune condiții a sarcinilor 
din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 1973 
privind „creșterea ponderei exerci- 
țiilor fizice și sporturilor tehnico- 
aplicative în cadrul pregătirii tine
retului pentru apărarea patriei". 
Această temă a constituit obiectul 
unei vizite efectuate la aeroclubul 
Baia Mare.

zbor este 
Doar de 
seama cu

i i' *
După mai rmulți ani de întreru

pere a activității aviatice sportive, 
în vara trecută, pe cerul maramu- 
reșan, deasupra crestelor Gutîiului 
și-au făcut apariția, din nou, „Pes
cărușii" — planoriștii aeroclubului 
■județean. în orașul minerilor se 
vorbește iar, cu mîndrie, despre 
aviația și aviatorii sportivi. Reali
zarea se datorează eforturilor de
puse de organele locale pentru a 
crea condițiile necesare desfășură
rii activității, inițiativelor unor en
tuziaști, ca și dotării tehnice asigu
rate de Aeroclubul central român 
— toate convergînd spre îndeplini
rea sarcinilor desprinse din docu
mentele de partid privind activita
tea de educație fizică și sport în 
rîndul maselor. La Baia Mare a 
fost construit un hangar nou, spa
țios, au fost aduse planoare moder
ne, un avion de remorcaj. Zeci de 
tineri, elevi, studenți, tehnicieni, 
precum și participanții a două ta
bere U.T.C. au urmat aici, în anul 
trecut, cursurile școlii curajului, a 
educației patriotice, pregătindu-se 
prin muncă pentru muncă și apă
rarea patriei. Bilanțul încheiat de 
curînd, dovedește că personalul 
aeroclubului (Vasiliu Bochiș, Nicu 
Șerban, Vasile Balaș), ca și elevii- 
piloți au depus o activitate inten
să, cu multă seriozitate, răspunzînd 
prin fapte condițiilor asigurate. Au 
fost efectuate peste 5 000 de deco
lări cu planorul, realizîndu-se pes
te 600 de ore de zbor de școală, în 
zonă, s-au și evidențiat o seamă 
de sportivi talentați, care vor păși, 
încă din acest an, spre perfor
manță. ;

,^Am avut o seamă de greutăți 
inerente începutului — ne spune 
Vasiliu Bochiș, entuziastul coman
dant al aeroclubului — dar avem 
toate condițiile, materiale și geo- 
grafico-meteorologice pentru o dez
voltare cit mai rapidă și pe măsura 
performanțelor atinse în acest sport 
pe plan național și internațional. 
Peisajul pe care Maramureșul îl

oferă tînărului aflat in 
fascinant și edificator, 
acolo, de sus, iți poți da 
adevărat, de ceea ce se realizează, 
de ceea ce se construiește, zi de zi, 
și in această parte a țării. Ridica
rea în văzduh a tînărului elev-pilot 
este doar punctul de plecare in e- 
ducarea patriotică și tehnică multi
laterală pe care ne străduim Să o 
facem celor intrați pe poarta aero
clubului". Făcînd cunoștință cu via
ța aeroclubului aveam să ne con
vingem de adevărul din cuvintele 
comandantului.

Ca și în celelalte unități ale avi
ației noastre sportive, la Baia Mare 
au început cursurile de pregătire 
teoretică pentru viitorul sezon de 
zbor. Numărul celor care s-au în
scris la ele este foarte mare, astfel 
că există garanția ca prin exame
nele de admitere la zbor să fie ser 
lectați cei mai buni, cu reale apti
tudini pentru acest sport. Am asis
tat la o lecție de curs. Instructorul 
Nicu Șerban vorbea elevilor des
pre responsabilitatea cu care tre
buie privită această activitate și 
cita, în acest sens — lucru care ni 
s-a părut firesc — articole din Co
dul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, adoptat la cel 
de-al XI-lea Congres al partidului. 
Am desprins de pe fețele cursanți- 
lor faptul că sînt pe deplin con- 
știenți că zborul, sportul aviatic, 
nu este un simplu divertisment. 
Această spectaculoasă și pasionantă 
activitate vizează obiective de 
înaltă răspundere, care nu pot 
fi atinse decît printr-o muncă in
tensă și susținută, printr-o disci
plină ireproșabilă.

Greutăți ? Există, încă. De pildă, 
sediul aeroclubului nu dispune de 
mobilierul strict necesar, nu po
sedă în dotare o seamă de aparate 
sportive pentru pregătirea fizică 
generală a elevilor și altele. Dar 
există, în același timp, strădanii 
pentru rezolvarea lor. Se muncește 
intens la întreținerea aerodromului, 
Ia plantarea pomilor în jurul clă
dirilor, la autoutilarea atelierelor 
mecanice și... șe așteaptă primăva
ra, cu primii nori Cumulus favo
rabili zborului.

Viorel TONCEANU

1974 a constituit, pentru mode- 
lismui nostru, anul unor însemna
te realizări și succese. Printre a- 
cestea se numără și acordarea 
titlului de maestru al sportului 
unui număr de zece constructori 
de modele, pentru performanțele 
realizate în competițiile la care 
au participat, în țară și peste ho
tare. Iată lista acestora i 1. Ion 
Constantinescu (Semănătoarea 
Buc.), automodele ; 2. Alex. Vincze 
(Metalul Salonta), aeromodele ; 3. 
Mircea Păucă (Grivița Roșie Buc.), 
aeromodele ; 4. Nicolae Lăzărescu 
(Dacia Pitești) aeromodele ; 5. Ti- 
beriu Barabaș (Gloria Dej), aero
modele ; 6. Greger Henrich (Voin
ța Reghin), navomodele ; 7. Ion
Guzu (Chimia Buzău), rachetomo- 
dele ; 8. Vladimir Kdkosi (Sanita
rul Deva), rachetomodele ; 9. Con
stantin Onea (Astronautica Tîrgo- 
viște), rachetomodele ; 10. Aurel
Pieptea (Astronautica Tîrgoviște), 
rachetomodele.

ÎNCEP ÎNTRECERILE

MICROMODELIȘTILOR
Calendarul competițional al mo- 

delismului debutează, în aceste zile, 
cu întrecerile micromodeliștilor, e- 
tapa pe județ a campionatului re
publican. Concursurile se desfășoa
ră atît în săli cît și în subteran, în 
galeriile salinelor de la Praid și 
Slănic. Etapa pe municipiul Bucu
rești va avea loc la Slănic, la data 
de 9 februarie, unde se vor desfă
șura și finalele campionatului (21— 
23 februarie). De notat că aceste 
nale vor constitui un criteriu 
selecție pentru participarea 
Concursul internațional indoor 
(9—11 mai).

fi
de 
la 

’75

★
Marți 4 februarie, ora 18, va avea 

loc deschiderea cursului de arbitri 
de modelism din București (bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 8). Vor parti
cipa profesori și conducători ai u- 
nor secții de modelism.
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PERFORMANȚĂ ALPINĂ |
V
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Col. Gheorghe Drăgănescu îl felicită 
cu ocazia retragerii

pe antrenorul emerit Marcu Spakov. 
sale din activitate.

Foto : S. BACKSY

Traversarea Carpaților Meridionali, 
iarna, -în lungul lor, constituie o 
performantă alpină cu totul deose
bită. Ea a fost realizată. pentru 
prima dată, în anul 1955, de că
tre o echipă de sportivi militari, 
avîndu-1 conducător pe maestrul e- 
merit al sportului Emilian Cristea. 
De atunci, an de an, o seamă de

ai crestelor Iau 
spre Băile Her- 
de tentativă s-au 
alpinist!! de la 
Zărnești. Este

Campionatul republican de radiotelegrafie

SE IMPUNE MAI MULTĂ

PREOCUPARE PENTRU JUNIORI
Amenajate special, cu aparatura 

corespunzătoare, sălile Radioclu- 
bului Central din Capitală au 
găzduit recent, timp de trei zile, 
întrecerile celor mai buni radio- 
telegrafiști din țară. Deși la e- 
diția din acest an a campiona
tului a participat un număr mai 
mare ca de obicei de juniori, cre
dem că el este totuși destul de 
mic față de cel al copiilor și pio
nierilor care au frecventat în ul
timii ani cercurile de radio de 
pe lingă școli, case ale pionieri
lor, radiocluburi etc. Fiind vorba 
de schimbul de mîine al celor 
care practică de mult timp a- 
ceastă activitate tehnico-sportivă, 
cu largi aplicații practice în di
verse sectoare 
trebui ca toate 
acorde aceeași 
selecționării și 
radio telegraf iști. _ ___
tuala competiție doar opt radio
cluburi județene și-au trimis re
prezentanții dovedește că, în a- 
ceastă privință, situația nu este 
satisfăcătoare.

Nivelul rezultatelor obținute, 
atît de către juniori cît și de 
seniori este bun, în ușoară creș
tere față de anii trec'uți. Avînd 
în vedere însă că acest campio
nat a constituit și o repetiție ge
nerală în vederea concursului in-

ternațianal de radiotelegrafie — 
„Cupa Dunării" — ce va fi orga
nizat în țara noastră la 20 fe
bruarie, sportivii susceptibili să 
facă parte din lotul nostru tre
buie să — ------ **-----” ‘ '
pentru 
toarei 
gr afiș ti

temerari cuceritori 
startul din Bucegi 
culane. Intr-o astfel 
angajat, de curînd, 
A S. Torpedo din 
vorba de o echipă compusă din 
Valentin Garner, Ioan Cojanu, Flo
rin Mihăilescu și Nicolae Cojanu, 
care a pornit la drum, cu tot echi
pamentul necesar, la data de 12 ia
nuarie. încercarea nu este deloc u- 
șoară, ținînd seama că au de lup
tat nu numai cu înălțimile semețe 
ale crestelor ci șl cu intemperiile 
vremii, cu înnoptările în corturi și 
pericolul avalanșelor. Alpiniștii de 
la Torpedo sint cunoscuțl însă pen
tru excelenta lor pregătire, astfel 
că nu ne îndoim de reușita tenta
tivei. Traseul măsoară 450 km și tre
ce prin Buccgi, Piatra Craiului, Fă
găraș, Lotru, Paring, Retezat, Go- 
deanu, Borăscu încheindu-se la Bă
ile Herculgne. La ora cînd apar a- 
ceste rînduri, echipa ia 
ringul. Iar după toate 
cute în jurul zilei de 
va atinge ținta. Nu 
să-l dorim succes.

cu asalt Pa- 
calculele fă-
6 februarie 

putem decît
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se pregătească intens 
a face față cu succes vii- 
confruntări cu radiotele- 
valoroși de peste hotare.

clasamentul

de activitate, ar 
radiocluburile să 

atenție problemei 
instruirii tinerilor 
Faptul că la ac

Pwf.o2fl Sportul

Regularitate, seniori, individual 
(primii trei) f 1. R. Bratu 
(YO4HW) Constanța — 4 406 p,
2. Gh. Cîmpeanu (YO9ASS) Pra
hova — 4 122 p, 3. V. Căpraru 
(YO3AAJ) București — 4119 p; 
echipe : 1. As. sp. Dinamo 1 (mu
nicipiul Buc.) — 7 592 p, 2. Ra- 
dioclubul județean Constanța — 
7 575 p, 3. Radioclubul județean 
Argeș — 6 776 p.

Regularitate, juniori, individual 
(primii trei) i 1. P. Dona (YQ2SW) 
Hunedoara — 3 250 p, 2. I. Cristea 
(YO2BIM) Hunedoara — 2 848 p,
3. F. Gemănaru (YO8BDD) Su
ceava — 2 560 p.

Transmitere viteză, seniori, In
dividual (primii trei) i 1. R. Bratu 
1 007,20 p, 2. Gh. Cîmpeanu 977,5 p, 
3. C. Tacacs (YO5AIR) Bihor — 
845,6 p.

Recepție viteză, seniori, indivi
dual (primii trei) i 1. Gh. Cîm
peanu 1 040 p, 2. R. Bratu 906 p, 
3. L. Soare (YO3AAQ) București 
— 901 p.

L Ion HOABÂN

Vineri la prînz, la sediul clubu
lui sportiv „Steaua" a avut loc o 
festivitate cu ocazia retragerii din 
activitate a unuia dintre cei mai 
vechi tehnicieni ai clubului, an
trenorul de box Marcu Spakov. 
Cu acest prilej, col. Gheor
ghe Drăgănescu l-a felicitat, din 
partea clubului, pe sărbătorit pen
tru frumoasele rezultate obținute 
în munca profesională pe parcur
sul celor 26 de ani de activitate 
în cadrul secției de box.

De asemenea, a luat cuvîntul 
lt. col. Gheorghe Ion, vicepreșe
dinte al F. R. Box, care între al-

tele a amintit că Marcu Spakov 
este antrenorul care i-a pregătit 
pe primii campioni europeni ai 
României, Gheorghe Negrea și Ni- 
colae Gîju, precum și pe alți 
boxeri de frunte, motiv pentru 
care se poate retrage cu fruntea 
sus din activitatea de antrenor.

Profund emoționat, M. Spakov 
și-a îmbrățișat colegii, asigurîn- 
du-i că . și pe viitor va rămîne 
același îndrăgostit de culorile clu
bului și că experiența și cunoș
tințele sale vor fi puse și în con
tinuare în slujba progresului bo
xerilor de la Steaua.

VEȘTI DE PE CUPRINSUL PATRIEI
„PALETA t>E ARGINT" 

LA SIBIU

Consiliul municipal al organi
zației pionierilor din Sibiu a ini
țiat o reușită competiție la tenis 
de masă, dotată cu „Paleta de 
argint". La întrecerile cu mica 
minge de celuloid au participat 
peste 100 de pionieri din oraș și 
localitățile apropiate. Cîștigătorii 
trofeului au fost reprezentanții 
Școlii generale Șelimbăr, precum 
și cei ai școlilor generale nr. 4 
și 21 din Sibiu.

I. IONESCU — coresp. județean

sezonului rece, ca patinaj, schi și 
săniuș hu silit încă peste tot con
diții atmosferice favorabile. To
tuși, în unele localități, mai ales 
în cele montane, au avut loc deja 
confruntări pe pîrtiile de schi și 
pe derdelușuri. La Sovata, Răsto- 
lița, Lunca Bradului, Sîngeorgiu 
de Mureș s-au amenajat pîrtiile 
de schi, iar la Reghin, Miercurea 
Niraj, Luduș, Sighișoara etc. pati
noarele sînt ca și gata.

I. PĂUȘ — coresp. județean

POPULARITATEA TENISULUI 
LA TECUCI

„CUPA TINERETULUI" 
ÎN PLINA DESFĂȘURARE

în multe asociații sportive din 
județul Mureș, ca de pildă, la 
Lemnarul, Azomureș, Metalotehni- 
ca, I.R.A., Poligrafia, Comerțul — 
toate din Tg. Mureș, Chimica 
Tîrnăveni, Voința și Faianța din 
Sighișoara, Oțelul Reghin, Mure
șul Luduș, Voința Sîngiorgiu de 
Pădure și altele, sînt în plină des
fășurare întrecerile popularei com
petiții, la tenis de masă, șah și 
popice. La disciplinele specifice

Sportul alb cunoaște o mare 
dezvoltare și în orașul Tecuci. 
In majoritatea asociațiilor sporti
ve, în școli, tenisul are din ce în 
ce mai mulți adepți. Zece tere
nuri regulamentare le stau la dis
poziție. S-au amenajat noi supra
fețe de joc la asociațiile U.R.A.. 
Zimbrul, la Complexul sportiv „7 
Noiembrie". Totodată, s-au procu
rat materialele necesare, ca ra
chete, fileuri și mingi, în aștepta
rea... sezonului în aer liber.

C. FIL1ȚA 
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coresp.

am
ocazia dramaticului 
Steaua și Steagul

care
sportivă depă- 

excep- 
acest

țimea 
practică această 
șind 1,80. Dar, 
țională, Cristian 
handicap, ca și 
fizice mai puțin

fotbal : tn ediția 1947—48 (cînd a 
cerit și campionatul) și in 1953.
au trecut și poate că unii iubitori 
fotbalului au și uitat. Dar chiar... 
denii ?

RAUTA VABELUTA, comuna CETĂȚENI. 
Nu s-a luat nici o hotârîre în această 
privință. Atunci, cînd lucrurile vor de
păși faza proiectelor, veți găsi în co
loanele noastre Informațiile de rigoare. 
Reținem, totuși, ca pozitive interesul șl 
curiozitatea dv. I

VIORICA DUMBRAVEANU, comuna 
DESCA. Ce~ s-ar alege din concursul res
pectiv, dacă toți concurenții ar apela la 
cunoștințele în materie ale lui... Ion Poș-

îdeală, majoritatea 
disciplină 
prin tehnica sa 
Gațu a învins 
acel al unei constituții 
robuste.

x ZjS- ZjC 7,“ ZțC ZjS ZțC 'ZjN ZjC ZfC ZjN ZjC ZjS ZjN Zj

convins că veți ajunge să răspundeți și 
fără ajutorul meu.

TIBERIU CIUCIU, ORAVIȚA. înălțimea
Cristian Gațu ? 1,78 m. (72 kg), ceea 

handbal este cam departe de inăl-

primit autografe de la toți Jucătorii Ste
lei, iar lordânescu, mai generos, mi-a 
dat și o insignă, întrucît om făcut parte 
din galeria Stelei". Este o Insignă pe 
care ați meritat-o cu prisosință I V-am 
dat adresa și vă urez succes în cores
pondență cu alți suporteri ai Stelei.

VIOREL POPA, comuna SAJOCA. Un 
Jucător ca llîe Năstase, cu o atît de bo
gată activitate internațională, este greu 
de găsit. Așa cum i-am sfătuit și pe alți 

să-î scrieți pe 
de tenis, str. 

1, București.
U.T.A. a cîș- 
Româniej la

REMUS GEORGESCU, SLATINA (sfr. 
Progresului nr. 1, Bloc 2, Scara A). ,,Cu 

meci de Cupă dintre 
roșu (scor 5—4),

VALENTIN TURCU. Baia Mare, 
pun toate speranțele în Minerul 
Mare, pentru care

cititori, cei moi bine este 
adresa federației române 
Vasile Conta 16, sectorul

IOAN BONDOR, ARAD, 
tigot de două ori Cuja

tașu (Concursul reprezintă un test pentru 
dv și nu pentru mine). Nici n-am fost 
invitat, de altfel 1 Cu puțin efort, sînt

„imî 
Baia 

___ ._____  ____ fac atîtea sacrificii, 
pleci nd de multe ari in deplasare după 
ea. Aștept cu înfrigurare ca echipa să 
intre în „A", evoluînd la un nivel tot 
atît de bun ca tn tur". Dacă fotbaliștii 
de la Minerul vor juca în retur Ia fel 
ca în tur, să știți că așteptați degeaba I 
Echipa din Baia Mare trebuie să- Joace 
mult mai bine, pentru a trece de F.C. 
Bihor și Șoimii Sibiu, în urma cărora se 
află actualmente.

TRAIAN BOB, BUCUREȘTI.
al Europei, cu patru-cinci ____
urmă, spaniolul Paolino Uzcudum

Campion 
decenii în 

_. _____ T. . ___ ________ nu
figurează și printre campionii mondiali. 
Nici măcar pentru zece secunde I

Ilustrații : N. CLAUDIU



O ^activă preocupare cetățenească, a Consiliilor populare

etățenii României socialiste se identifică cu marile realizări economice, social-culturale, edilitare, 
că, așa cum spunea secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
muncii, stăpini pe destinele lor, își făurescCetățenii Ro

ale anilor noștri, pentru 
CEAUȘESCU, „oamenii 

cum o doresc".
Campania în vederea

viața liberă și fericită așa

politică, în spiritul avîntului 
concludentă asupra gradului 
progres. Vorbind de nivelul

alegerilor de la 9 martie, amplă acțiune 
generat de Congresul al Xl-lea al partidului, oferă o imagine sintetică și 
de dezvoltare socialistă a țării, asupra luminoaselor sale perspective de 
de dezvoltare economico-socială, de nivelul de trai material și spiritual, ne referim și la preocupa
rea pentru asigurarea bazei materiale a educației fizice și sportului.

Pagina de față își propune să reflecte această realitate, pe fundalul activității consiliilor popu
lare, sprijinite activ de mase.I
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La Sf. Gheorghe UN LOC PRECIS
ÎN PLANURILE URBANISTICE

O sumară privire pe harta ora
șului Sf. Gheorghe ne convinge 
de faptul că puternica dezvoltare 
urbanistică a reședinței județului 
Covasna a avut darul să redimen- 
sioneze aria bazei materiale a spor
tului (dacă facem comparație cu 
trecutul, cînd existau aci doar o 
sală modestă și cîteva terenuri) 
la cote impresionante. Amplasate 
în interiorul sau la marginea an
samblurilor de locuințe, noile spa
ții de sport sau cele remodelate 
în ultimii 5 ani dau respirație im
punătoarelor clădiri, constituind lo
cul de întîlnire a numeroși prie
teni ai exercițiului fizic.

Am întîrziat cu privirile asupra

în municipiul Tîrgoviște

IN PAS
CU DEZVOLTAREA

DEMOGRAFICA
La Tîrgoviște — municipiu care în ul

timii ani cunoaște o dezvoltare impetuoa
să pe calea industrializării, devenind 
unul dintre cele mai importante centre 
siderurgice ale tării — alături de con
strucțiile uzinale se ridică și numeroase 
edificii de interes social-cultural. Au a- 
părut noi cartiere de locuințe, orașul se 
extinde și pe orizontală dar, mai ales, 
pe verticală, fiindcă in numai cîțiva ani 
și-a triplat numărul locuitorilor săi.

Despre preocupările edililor municipiu
lui pentru amenajări sportive, locuri de 
agrement și spații de joacă pentru co
pii am avut o convorbire cu tovarășul 
Constantin Motoroiu, președintele Consi
liului popular municipal. In noua urba
nistică a acestui străvechi și istoric oraș, 
eforturile converg spre a satisface ce
rințele omului modern, dornic de con
fort, frumos și mișcare. Pe aceste co
ordonate se situează noile proiectări. 
Astfel, un nou cartier, cel din apropie
rea Șanțului Cetății (care în final va 
avea peste 3 000 de apartamente) s-a 
prevăzut să fie „axat” pe un parc de 
agrement, în care vor predomina ame
najările sportive, printre care și o sală 
cu 2 000 de locuri. Perspectiva acestui 
complex sportiv : sală de antrenament 
pentru lupte și box, ștrand, patinoar, 
sală de gimnastică pentru întreținere etc.

Din fondurile Consiliului popular mu
nicipal și cu sprijinul cetățenilor — no 
spunea primarul din Tîrgoviște — s-au a- 
menajat in 1974 nu mai puțin de 11 spa
tii de joacă pentru copii in mîcroraioane- 
ie 8 și 9 și Aleea Trandafirilor. Anul aces
ta, numărul acestor locuri, ait de necesare 
în dezvoltarea fizică armonioasă a tine
rei generații, se va dubla. O altă acți
une demnă do relevat a Consiliului 
popular municipal este aceea a trans
formării curților școlilor în minhstadioane. 
in prezent, 10 licee și școli profesionale, 
precum și 8 școli generale au propriile 
lor terenuri de volei, baschet sau hand
bal. Suprafețele unora au fost deja a- 
coperîte cu asfalt. Nu a fost uitat nici 
stadionul principal al orașului. Aici, s-a 
amenajat încă un teren de fotbal pentru 
antrenament, un grup social și alte su
prafețe utile, ca de pildă, cele patru 
dreptunghiuri pentru tenis, 
capacitatea tribunei de la 
mii de locuri.

Pe cele două maluri ale lalomîțoî. se 
profilează alte două noi stadioane, al 
petroliștilor și cel al oțelarilor. „Petrolul" 
e aproape gata, terenul de joc a fost 
gazonat (ca de altfel și la „Otelul"), 
pista de atletism cu 8 culoare a fost si 
ea finisată cu zgură roșie, vestiarul înăl
țat, iar în primăvară vor fi atacate alte 
lucrări, cum sînt terenurile de volei, bas
chet, popicăria etc.

Și încă un amănunt Important : valoa
rea muncii patriotice prestată de popu
lație în 1974, de tineri mai ales, s-a ri
dicat la frumoasa sumă de peste 80 
milioane lei, accentul punîndu-se (in 
proporție de 70 la sută) pe obiective so
cial-culturale și sportive.

s-a mărit 
trei la opt

a Sălii spor-încintătoarci siluete
turilor, din noul earlier Semeria, 
cu tribune pentru 1 000 de specta
tori și investită cu toate atributele 
unei construcții moderne. Pornind 
pe alei pavate și printre peluze 
de flori, am ajuns, după cîteva 
minute, la cel mai vechi teren de 
fotbal, care anul trecut și-a schim
bat înfățișarea : și-a extins aria 
cu noi „dreptunghiuri" de antre
nament, are vestiare corespunză
toare, și-a mărit capacitatea de la 
1 500 Ia 3 000 de locuri și e stră
juit acum de arbori plantați de 
miinilc harnice ale tinerilor dc la 
întreprinderile „Oltul" și „Bazal
tul". împreună, Sala sporturilor și 
stadionul „Oltul" constituie un an
samblu funcțional unitar.

Actualitatea 
strucția 
dionului 
locuri) ; 
terenuri 
tul" (cu

consemnează con- 
în cartierul Ciucului a sta- 

„Unirea" (cu 1 000 de 
apariția complexului de 

de handbal și baschet „Ol- 
6 vestiare și tribune pen

tru 1 500 do spectatori), pe plat
forma căruia s-a deschis un pati
noar natural ; intrarea în rețeaua 
competițională locală a unor arene 
de hochei, handbal și tenis la a- 
sociațiile I.A.S. Cimpul Frumos, 
„Unirea", „Sanitarul" și Casa Pio-

Imagine de pe locurile 
de joacă pentru copii, 
complexul „Voinicelul 
Capitală.

Foto ; N. DRAGOȘ

în Sectorul 4, deținător

PITEȘTI

TERENURILE CARTIERULUI
I
I

Toma RĂBȘAN

nierilor. De asemenea, cu o sin
gură excepție, toate școlile și li
ceele au diverse terenuri simple. 
Amatorii de schi au la dispoziție, 
in apropierea cartierului Semeria 
Veche, o pîrtie cu schilift. Iubi
torii de drumeție se relaxează pe- 
trecînd ore plăcute în pădurea de 
la Km. 4 și în alte puncte de agre
ment din împrejurimile orașului. 
Celor mai mici cetățeni le-au fost 
oferite, deocamdată, 6 locuri 
joacă în cartierul Semeria și 2 
cartierul Ciucului.

Ce baze sportive vor intra 
funcțiune în anii următori ? La 
ceasta întrebare ne-a răspuns tov. 
losif Imreh, vicepreședinte al Con
siliului popular orășenesc și pre
ședinte al C.O.E.F.S.

de 
in

în 
a-

— Populația orașului va crește 
piuă in 1980 cu peste 50 la sută. 
In consecință, edilii noștri s-au 
gindit și la dimensiunile bazei ma
teriale a sportului. In cadrul pro
iectelor figurează un parc sportiv, 
amplasat in 
nautică pe 
multe spații 
ment.

Piteștii s-au înscris viguros 
pe coordonatele socialismului.

Din orice direcție ai veni, o- 
rașul se anunță de departe, prin 
coloanele argintii ale platforme
lor industriale și, mai apoi, prin 
mulțimea și armonia construc
țiilor de tot felul.

Modernul este prezent nu nu
mai prin giganții combinatelor, 
prin arhitectura orașului, ci se 
afirmă tot mai pregnant și în 
viața cotidiană a oamenilor. Iar 
exercițiul fizic și sportul, ca mij
loace eficiente de menținere și 
întărire a sănătății și puterii de 
muncă, de creștere a unor copii 
sănătoși; se integrează ca ele
mente indispensabile ale vieții 
moderne.

Am străbătut într-o diminea
ță cîteva dintre cartierele ora
șului și ne-a impresionat puter
nic omniprezența locurilor de 
joacă și sport dintre blocuri. în 
cartierele Ceair, Craiovei, Răz- 
boieni, la Găvana, la Argeș sau 
la Depoul C.F.R., am văzut 
splendide parcuri sportive, dar 
mai ales microcomplexe de 
joacă și sport, pe platforme bi- 
tuminizăte, cu nelipsitele mese 
de ping-pong din beton, cu por ți 
de handbal sau coșuri de bas
chet, cu marcaje pentru volei, 
minifotbal sau tenis de cîmp, cu 
„fuse" pentru gimnastică — de 
diferite înălțimi — cu leagăne, 
caruseluri și tobogane pentru 
cei mici. Iarna, pe îngheț, a- 
ceste platforme sînt transfor
mate cu ușurință în patinoare 
naturale.

Toate acestea satisfac, prin 
număr, dimensiuni și organizare, 
necesitățile de mișcare ale 
piilor din cartiere și, ni 
spus, constituie deopotrivă o 
ritabilă atracție și pentru 
mari.

La școlile generale nr. 1, 2, 
10, 11 sau 12 s-au construit, din 
fondurile Consiliului popular și, 
mai aleș, prin contribuția comi
tetelor de părinți, a cetățenilor 
din cartierele respective (numai 
în 11)74 s-au prestat peste 
750 000 de ore ue muncă 
triotică), săli de sport care 
jesc, în egală măsură, buna

fășurare a orelor de educație 
fizică și pregătirea viitorilor 
performeri ai municipiului. 
După cum ne spunea prof. Gh. 
Mihăilescu, aceste săli și tere
nuri apropie exercițiul fizic și 
sportul de copil, care nu mai 
pierde timpul cu drumul pînă la 
baza sportivă și nu-și mai pe
trece orele libere pe holurile și 
scările blocului.

Realizate prin eforturile co
mune ale Consiliului popular 
municipal, ale deputaților, cetă
țenilor, ale organizațiilor de 
tineret și de pionieri, adică ale 
înșiși principalilor beneficiari, 
toate aceste construcții și ame
najări corespund unui imperios 
comandament social, pe care 
edilii și cetățenii orașului l-au 
înțeles pe deplin.

Mircea COSTEA

în județul Buzău

0 DECIZIE DIN 1971
SI IMPLICAȚIILE SALE■> -»
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Lunca Oltului, o pistă 
albia Oltului și mai 
de joacă și de agre-

CO- 
s-a
V'-
cei

al locului I in întrecerea

patriotică din Capitală

Traian IOANITESCU

RESPONSABILITATE CIV IC A,
REALIZĂRI Șl PROIECTE

Din București am ales pentru a- 
ceastă pagină Sectorul 4, pentru că 
această entitate economic-adminis- 
tratiVă s-a clasat, consecutiv, în a- 
nii 1973 și 1974, pe primele locuri ale 
întrecerii patriotice între sectoarele 
Capitalei. O constanță care merită 
a fi subliniată, cu atit mai mult cu 
cit ea semnifică, pe planul realiză
rilor social-edilltare, în care înca
drăm șl amenajările rezervate spor
tului și agrementului, inițiativa și 
participarea efectivă a. cetățenilor, 
în întîmpinarea cărora organul local 
al puterii de stat a venit cu capa
citatea sa organizatorică și gospodă
rească.

Nu greșeam afirmînd acum cîțiva 
ani că Sectorul 4 are în teritoriul 
său cartiere echivalente cu citeva... 
orașe. Iată că numai în perimetrul 
Titanului în anul 1974 s-au construit 
30 000 de apartamente ! „Nu este, a- 
tunci, firească — ne spune tovarășul 
Dumitru Calomfirescu, vicepreședinte 
al Consiliului popular al Sectorului 
4 — apariția în acest cartier, aflat 
in plină extensiune, a unei complexe 
baze sportive, ca „Titanii" (din bd. 
L. Sălăjan), cuprinzînd patru tere
nuri de tenis, cite două de volei, 
baschet și handbal, spații de joacă

pentru copii, dotate cu 25 de aparate, 
cu două mese de 
beton ș. a. ?«

Ampla participare 
muncii la complexul 
voltare economică, 
tară, culturală și sportivă, de înfru
musețare și gospodărire rațională a 
patrimoniului obștesc se ’' 
această corelare grăitoare 
derea „Policolor4* a dat _ 
în primele două decade ale lunii ia
nuarie produse în valoare de un 
milion lei, iar lucrătorii acestei uni
tăți beneficiază acum de o nouă și 
modernă bază sportivă, compusă din 
terenuri de fotbal, tenis, volei, hand
bal, baschet ; întreprinderea „Flacă
ra Roșie“ — altă unitate economică 
importantă din sector — și-a depășit 
planul producției globale și marfă, 
iar o nouă sală de sport stă la dis
poziția asociației sportive de aici.

„Pe lingă aceste două exemple — 
ne spune tov. D. Calomfirescu — 
mai avem multe altele, roade ale 
anilor 1969—1974. Să amintim bazele 
sportive Prisaca Dornei, T.C.I.B. Re
colta, Timpuri Noi (aceasta avînd 
un profil cultural-sportiv : două te
renuri de volei și tenis de cîmp, 
unul de handbal, două piste de po
pice, un bazin de înot, două tere-

ping-pong din

a oamenilor 
pre res de dez- 

de dotare edill-

vădește în 
: întreprin- 
peste plan,

nuri de joacă pentru copii, estradă 
in aer liber cu 600 de locuri, o bi
bliotecă-club). Energoconstrucția,
complexul pionieresc și de tineret 
„Voinicelul", bazinul de înot de la 
Liceul nr. 39, zona de agrement din 
Parcul Livada cu Nuci, satul de 
vacanță de la Cernica (capacitate : 
100 locuri). In această perioadă s-au 
amenajat, cu aportul direct al ce
tățenilor, peste 150 de terenuri de 
joacă pentru copii in cartierele de 
locuințe, zone verzi (a căror supra
față a crescut eu aproape 53 ha). 
Valoarea lucrărilor efectuate in anul 
1974 prin muncă patriotică este de 
120 milioane lei".

înalta responsabilitate civică, ma
nifestată tot mai pregnant în cam
pania electorală, cuprinde perspec
tiva acestui an. Aci își găsesc locul 
firesc și sportul și agrementul. Prin
tre proiectele bazate pe propunerile 
cetățenilor figurează 30 de noi tere
nuri de joacă pentru copii, 5 noi 
complexe sportive și de agrement, 
baza sportivă Spartac, zona de a- 
gremenț (parc și lac) Titan Sud.

Azi — proiecte, mîine — realitate. 
Prin aportul obștii, pentru obște.

Ne spunea tovarășul A- 
drian lonescu, prim-vicepreședin- 
tcle C.J.E.F.S. Buzău :

— Dacă este să discutăm despre 
ceea ce s-a realizat in județul 
nostru pentru dezvoltarea bazei 
materiale a sportului din inițiativa 
și cu sprijinul efectiv al consilii
lor populare, trebuie să amintim 
neapărat de Decizia nr. 377 a co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean din 1971, care 
conținea indicații privind dezvol
tarea bazei materiale a educației 
fizice și sportului in județ. A fost, 
ca să spun așa, o „premieră" pe 
țară, in această direcție și ea stă 
la baza realizărilor noastre de 
pînă acum.

— Apoi s-a adăugat — comple
tează tov. Nicolae Dragu, secreta
rul C.J.E.F.S. — marele impuls : 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973.

Iată, deci, cum se explică fap
tul că astăzi sportul dispune in 
județul Buzău de o bază materiali 
de 3 ori mai mare decit cea exis
tentă in 1971.

Cele mai de seamă amenajări 
sportive le aflăm în chiar reșe
dința județului, în municipiul Bu
zău. Parcul Tineretului, de pildă, 
deși neterminat încă, cu vegetație 
tînără, este deosebit de căutat de 
copii și tineri, ca și de adulți. 
Ei găsesc aici două lacuri de a- 
grement, cu bărci, un bazin de 
înot (50 nV25 m), terenuri de hand
bal, baschet, volei, piscină de 2 000 
m.p. pentru copii, o roată mare de 
genul celei din parcul Herăstrău 
din București. Baza sportivă A. S. 
Chimia dispune de un teren gazo- 
nat de fotbal, două de tenis de 
cîmp, unul de handbal, o popică- 
rie cu 4 piste și un bazin de înot 
care va fi gata în curînd. Stadio
nul din Cring a fost modernizat. 
I s-a adăugat un nou teren de 
fotbal cu zgură și o tribună sub 
care se amenajează vestiare, ca
bine noi. Ar mai fi de adăugat 
modernul complex sportiv Con
structorul — în lucru — cit și 
„amănuntul" că marea majoritate 
a școlilor au terenuri sportive bi- 
tuminizate sau cu zgură roșie. 
Realizări însemnate sînt și la 
Rimnicu Sărat : modernizarea sta
dionului orășenesc „23 August", a- 
menajarea complexului sportiv „A- 
lexandru Vlahuță", 
ștrandului.

Remarcabilă 
consiliilor populare 
județ pentru amenajarea de baze 
sportive. Sînt multe comune in 
care, prin nenumărate ore da 
muncă patriotică, prin valorifica
rea resurselor locale, bazele spor
tive au fost modernizate, împrej
muite, dotate cu vestiare, au te
renuri diferite, popicării chiar. 
Printre aceste comune cu baze 
mari sînt de amintit Poșta Cilnău, 
Ziduri, Săhăteni, Nehoiu, Berea, 
Pătirlagele, Săpoca, Țintești, Ver- 
nești, Blăjani ș.a. Multe altele dis
pun de terenuri și spații sportive 
simple. De pildă, Măgura și Merei 
(cu terenuri împrejmuite), Topli- 
ceni, Minzălești, Mărăcineni, Po
goane, Ghergheasa.

Sînt numai cîteva exemple care 
demonstrează impulsul pe care îl 
pot da consiliile populare dezvol
tării educației fizice și sportului.

Modesto FERRARINI

Paul SLAVESCU
Sportul r'ug.aȘo

este

reamenajarea

preocuparea 
comunale din
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sondaj de opinii printre „profesori?" Tinere* țjenerafii

CINE VOR Fl SUCCESORII ACTUALILOR
COMPONENTI Al LOTURILOR NAȚIONALE?

speranțe ale centrelor unde activează 
rapidității jocului și formula campionatului 
de juniori

remarcă tocmai prin maximă simplificare Șî, în 
consecință, rapiditate. în sfîrșit, a treia între
bare vizează sistemul competițional al juniori
lor, problemă care, acum mai mult ca oricînd, 
trebuie să stea în atenția forului de speciali
tate. Așadar-:

1. CARORA DIN JUNIORII CENTRULUI DV. 
LE VEDEȚI, ÎN VIITORUL APROPIAT, O FRU
MOASA ASCENSIUNE ÎN FOTBALUL NOSTRU 
DE PERFORMANȚA?

2. CE METODE ȘI MIJLOACE FOLOSIȚI ÎN 
PROCESUL* DE INSTRUIRE, PENTRU A-I DE
PRINDE Pfc COPII ȘI JUNIORI SA JOACE 
SIMPLU, RAPID, CURSIV ?

3. ACTUALUL SISTEM COMPETIȚIONAL AL 
JUNIORILOR CORESPUNDE CERINȚELOR?

Iată mai jos răspunsurile la fiecare din aceste 
întrebări :

9
C 19 antrenori numesc cele mai autentice 
G Alte probleme în discuție : creșterea 

republican

La Snagov s-au dezbătut, în această săp- 
tămină, multe dintre problemele eșalonului 
copii-juniori. Au fost prezenți acolo toți 
antrenorii care activează în cele 46 „pe

piniere" ale rotbalului nostru. Bun prilej pentru 
noi de a Solicita, cîtorva dintre ei, răspunsuri 
la multe întrebări legate de activitatea pe care 
o desfășoară, unii de foarte mulți ani și cu 
rezultate meritorii. Trei dintre aceste întrebări 
ni se par a fi esențiale. Prima se referă Ia 
viitorul „produs", la jucătorii pe care acești pa
sionați modelatori de talente îi văd, dar fără 
rezerve, peste doi-trei ani, făcindu-și apariția 
în fotbalul nostru de performanță. A doua în
trebare s-a... născut dintr-o deficiență generală, 
evidentă în evoluția jucătorilor noștri : nepu
tința acestora de a se debarasa de foarte multe 
mișcări in plus, inutile ; cu atit mai mult, cu 
cit jocul practicat astăzi de marile echipe se

ANDREI ȘEPCI 
(„U“ Cluj-Napoca)

1. Vaczi, Bichescu, Berindei.
2. Acordăm o atenție deosebită 

corectării mișcărilor inutile. Cău
tăm să-i învățăm pe copiii și ju
niorii noștri să utilizeze mult doar 
acele mișcări cu un pronunțat 
conținut tactic. Ar fi absurd să 
le interzicem să mai fenteze. Pen
tru că și fenta este necesară. To
tul este să le arătăm cum șl cînd 
S-o facă.

3. Da. Asigură, cred eu, o bază 
largă prin care 
rezolvă fondul 
cesari.

TRAIAN 
(Ceahlăul

multe echipe își 
de jucători ne-

ACTUALITĂȚI
TURNEUL ECHIPEI UNIVERSI

TATEA CRAIOVA IN BRAZILIA. |n 
continuarea turneului sâu, Uni
versitatea Craiova va evolua mîi- 
ne în orașul Campinas (statul Sao 
Paulo) în compania formației 
Guarani.

BOGAT PROGRAM DE JOCURI 
AMICALE. In cadrul pregătirilor 
pentru noul sezon competițional, 
echipele divizionare vor susține 
azi și mîine alte jocuri amicale.

Astăzi, la Buzău, formația lo
cală Gloria va juca cu Automo
bilul Buzău, pe ■ ~ -
de la ora 11.

Mîine se vor 
rile :
• BUCUREȘTI :

Dinamo (stadionul Autobuzul, ora 
11), Progresul - Leskov lambol 
(Bulgaria) (stadionul Progresul, 
ora 11). Dinamo (tineret-speran- 
țe) — Automatica București (sta
dionul Dinamo, ora 10,30).
• CLUJ-NAPOCA : Minerul

Baia Mare — Chimia Rm. Vîlcea 
și „U" Cluj-Napoca - Liaz la- 
blonec (Cehoslovacia) (stadionul 
Municipal, în cuplaj, de la ora 
10) ;
• PLOIEȘTI : Metalul Plopeni - 

Rafinăria Teleajen și Petrolul — 
Unirea Tricolor București (Terenul 
Teleajen, în cuplaj, de la ora 
9) :
• CĂREI : Victoria - Olimpia 

Satu Mare (de la ora 11) ;
• ORADEA : F. C. Bihor -

Honved Budapesta (stadionul Cri- 
șul, de la ora 11) ;
• BACAU : Sport Club - F. C. 

Galați ;
© SIBIU : Șoimii — A. S. Ar

mata Tg. Mureș.

ARBITRI ROMANI PESTE HO
TARE. La solicitarea federației ele
ne de fotbal, Colegiul central al 
arbitrilor a desemnat pe arbitrii 
N. Petriceanu (la centru), C. Ghi- 
țâ și I. Chilibar (la linie) să 
conducă finala „Cupei Greciei" 
dintre Etnikos și A.E.K, care va 
avea loc în ziua de 5 februarie 
la Atena.

ALTE OPINII
stadionul Crîng,

disputa meciu-

Autobuzul

MECIURI AMICALE

ASUPRA PROIEC
FORMULEI COMPET1

Vă prezentăm — în continuare — cîteva opini 
reașezării formulei competiționale.

Reamintim că acest proiect, așa cum a fost 
cuprinde : • Divizia națională cu 16 echipe ; 
de echipe ; • Divizia B cu 2 serii a cite 18 ei 
cu 40 de serii a cite 16 echipe,

Se preconizează aplicarea unei 
1976—77.

MIRCEA PASCU
(vicepreședintele clubului Jiul)
„Ideea îmbunătățirii sistemului 

competițional este cit se poate de 
binevenită slujind, in aceeași mă
sură, atit performanța cit și la
tura financiară. Divizia națională, 
care ar urma să cuprindă 16 for
mații, este bine gîndită, ținind 
seama de numărul și valoarea ju
cătorilor existenți la noi. Pentru 
Divizia A găsesc că cifra de 20 de 
echipe este absolut normală. Con
sider că Divizia B va trebui să 
cuprindă neapărat patru serii a 
cite ÎS echipe, împărțite pe zone 
geografice. Aceasta ar face ca pe 
,nt existe o ■

asu-

in județe ți 
noi formule ci

COMAN 
P. Neamț)

1. Nemțeanu, Brețcanu.
2. Jocuri cu temă. Și strădu- 

indu-ne să le arătăm copiilor cum 
să procedeze. Practic. De aceea 
consider că Ia centre, la echi
pele de copii și juniori, să fie 
angajați ca antrenori foști jucă
tori de fotbal. Peste zece ani, de 
pildă, un copil va fi numai ochi 
șl urechi la explicația lui... Du
mitru privind executarea unei lo- 
yituri libere la poartă.

3. Campionatul, în actuala sa 
formulă, nu-și atinge scopuL Prin
cipalele deficiențe : indiferența 
organelor locale, ora la care se 
■joacă partidele (13), lipsa de va
loare a celor mai multe echipe.

CONSTANTIN IACOB 
(C. S. Tîrgoviște)

1. Ene, Gh. Popescu, Dinu, Dia» 
conescu, Isaia.

2. Jocuri cu 
diferite și în 
Variabile.

3. Ideală ar 
lor mai bune 
în patru serii 
formațiilor să 
pionate județene.

LEONTE IANOVSCHI 
(F. C. Argeș) 

Bărbulescu,

sarcini, pe spații 
raporturi de forțe

fi concentrarea ce- 
echipe de juniori 
echilibrate, 
activeze în

Restul
cam-

Mălă-1. Cristian, 
iescu, Sîrbu.

2. Folosim
jocuri, de la 
Inferioritate _____ _________
ților 'față de apărători.

3. Este necesară organizarea n- 
nei divizii de elită cu participa
rea celor mai bune echipe de ju
niori ale țării. Celelalte formații, 
să activeze în campionatele ju
dețene.

ALEXANDRU FRONEA
și GHEORGHE DUMITRESCU 

(Petrolul Ploiești)
1. Stoicescu, Dinu, Crîngasu, 

Oblu.
2. Structuri de joc de mare e- 

îiciență în cadrul consolidării de
prinderilor tehnico-tactice. Coe- 
diția de bază : participarea con
știentă, realizarea unei Înțelegeri 
perfecte a fiecărui exercițiu.

3. Afirmăm cu toată convinge
rea că atîta timp cît nu vom a- 
vea o divizie de juniori puternică, 
nu vom avea nici jucători ’ 
certă valoare.

DUMITRU CHIRIȚA 
(Sport Club Bacău)

1. Ilie, Sofran, Andrieș, Olaru.
2. Am inclus în antrenamente 

jocuri cu temă (o singură atin
gere a balonului) precum și exer
ciții izolate (centrare din viteză 
~ șut direct). La grupele de co
pii efectuăm două antrenamente 
de acest fel pe săptămînă, la ju
niori — trei.

3. Nu. Actualul campionat este 
foarte slab, Iar meciurile junio
rilor se joacă într-un anonimat 
total.

întreaga gamă de 
1:1 la 8:8, jocuri în 

numerică a atacan-

de

IOAN KLUGE
(Progresul București)

1. Parașcan, Dragomir, Neagu, 
Iordăchescu, Paraschiv.

2. Folosim o metodă care nouă 
ni se pare a fi corespunzătoare. 
Cele mai multe acțiuni tehnico- 
tactice le realizăm numai în con
diții de joc. în timpul unor jocuri 
cu temă îi stimulăm pe copiii șl 
juniorii care rezolvă simplu, 
prompt și eficace sarcinile date.

1 Nu. In fiecare serie a cam
pionatului sînt doar 2—3 echipe 
cu reale posibilități de a desfă
șura un joc de calitate. Singura 
soluție ar fi organizarea unei di
vizii de juniori.

ION VOINESCU 
(Steaua)

1. Greaca, Tulpan, Stingaciu, 
Pavel.

2. Prin exersarea permanentă a 
unor exerciții. Pînâ cînd jucăto
rul ajunge să tragă la 
exemplu, din instinct, 
o atenție deosebită 
tehnicii individuale 
jocului modern.

3. Nu. Pentru că 
ranția calității.

ALEXANDRU DAN
(U.T.A.)

1. Schneider, Mureșan, Moț, 
Schweitzer.

2. Exerciții specifice, în condi
ții de joc.

3. O divizie de juniori, organi
zată pe 3—4 zone geografice, con
stituie o necesitate. Și meciurile 
să se joace în deschiderea celor 
din

di-

Creiniceanu, Greavu, Zavoda II, Florea, Hălmăgeanu, Ivănescu (de 
la stingă la dreapta), ieri jucători de frunte, astăzi modelatori de 
talente ale fotbalului nostru. Instantaneu surprins la cursul de la

Snagov al antrenorilor centrelor de copii și juniori
sistăm mai mult, tocmai pentru
că astfel de antrenamente sînt ab
solut necesare.

3. Campionatul în forma lui ac
tuală nu-și atinge scopul. Este 
presărat cu toate deficiențele po
sibile. Probabil și datorită faptu
lui că nu 1 se acordă atenția cu
venită. Organizarea lui pe două 
categorii — A si B — ar trebui să

în

nu

poartă, de 
Acordăm 

dezvoltării 
condițiile

oferă - ga-

divizia A și B.
CONSTANTIN TOMA 

(F. C. Constanța) 
Pctcu și Toader.
Aplicarea, în jocurile-școală

1.
2.
unor restricții privind numărula

de atingeri a balonului ; jocuri în 
egalitate numerică, în fața

3. Divizie națională de 
cu două serii. Prelungirea 
de vîrstă, pentru juniori, la

TRAIAN IVĂNESCU 
și GHEORGHE ENE 
(Dinamo București)

1. Mușat, Ioniță, I. Popescu, Ia- 
mandi, Lică, Radu.

2. Eliminarea temporară a pre
luării ; exerciții de susținere a 
jucătorului în atac.

3. Campionat național de juniori 
«1 patru serii, în primul eșalon, 
după criteriul geografic si al va
lorii.

porții, 
juitîori 
limitei 
19 ani.

NICOLAE OPRIȘ 
(Universitatea Craiova)

1. Irimescu. Palea, Mihăescu, 
Vintilă, Boldici.

2. Folosim jocuri cu restricții 
(una sau două atingeri), care nu 
prea plac jucătorilor și din a- 
ceastă cauză avem mare bătaie 
de cap cu ei. Dar trebuie să in-

categorii — A și B — ar trebui 
stea în preocuparea federației.

ION M1HAILESCU 
(Rapid)

1. Petcu, Mihalache, Cruce, 
Nicolof.

2. Exerciții de preluare pe 
recția de atac, cu angajament 
tal în faza de finalizare.

3. Divizie națională de juniori 
cu o singură serie.

MIHAI CIORNOAVĂ 
(Sportul studențesc) 

Lazăr, VRnoiu, Negoiță. 
Problema mișcării în plus 
de mentalitatea jucătorului, 

aceea, în rezolvarea ei tre-

F. C. GALAȚI — OȚELUL 
GALAȚI 1-1 (t—0). Pe te
renul de zgură din cadrul 
Complexului sportiv „Dună
rea)1, în l'ața celor aproxima
tiv 1 500 de spectatori care 
s-au încumetat să înfrunte 
ploaia rece șl frigul, echipa 
F. C. Galați a terminat joi 
nedecis intilnirea cu divizio
nara B Oțelul. Golurile au 
fost marcate de Morohal și 
respectiv Zdrăilă. F. C. Ga
lați a folosit formația : Ion 
Vasile (Hagioglu) — Popescu, 
Nedelcu I (Căstăian), Stoices- 
cu (Nan), Ion Nicu (D. Geor
gescu) — Burcea, Morohal, 
Lupulescu. (Dumitriu III) — Ion 
Ionica (Bezman), Nedalcu II, 
Codreanu.

di- 
to-

1.
2. 

ține 
De 
buie folosite, cu prioritate, mij
loacele educaționale.

3. Superdivizie de juniori, 
paralel cu Divizia A, seniori.

DUMITRU ROMILÂ 
(Politehnica lași)

1. Mihăilă, Cănănău, Bandac.
2. Exerciții de preluare și exe

cutare imediată a pasei, în cadrul 
unei circulații generale, continue 
și rapide, a jucătorilor și a balo
nului.

3. Actuala formulă a campiona
tului de juniori este bună.

ANTON FERENCZI 
(F. C. Bihor)

1. Bisoc, Fărcaș, Erdely.
2. Normal, cei mici copiază 

seniori. De aceea cred că și 
privința cursivității jocului și 
eliminării mișcării în plus trebuie 
acționat, în primul rînd asupra 
modelelor.

3. Optez pentru menținerea 
tualului sistem competițional.

GH. VIDA 
(F.C.M. Reșița)

1. Uțiu, Telescu, Preda, Eremia, 
Baltaru.

2. Exerciții de circulație a min
gii fără preluare ; folosirea pro
cedeului de lovire a balonului

în

pe 
în
a

ac-

prin deviere.
3. Consider 

campionat așa
bună formula de 
cum este acum.

Pe scurt, concluziile care se. desprind din sondajul de mai sus :
1 Antrenorii intervievați indică, pentru viitorul apropiat, o 
_ „Producție" pe care o putem aprecia — numeric — ca 

bună. Rămîne de văzut, însă. în ce măsură jucătorii nominali
zați vor confirma speranțele antrenorilor lor.

9 Problema îmbunătățirii cursivității jocului trebuie privită
" .șî. tratată din două mari puncte de vedere : a) pe planul 

instruirii propriu-zise în cadrul căreia mijloacele folosite sînt 
destul de variate, dar e greu de spus în ce măsură asimilate în 
cadrul antrenamentelor ; b) pe planul educațional, al mentalității, 
capitol căruia, considerăm, i se acordă o atenție mult mai mică 
în raport cu importanța cuvenită.

O Marea majoritate a antrenorilor întrebați a opinat pen- 
\rV modificarea, în sensul concentrării valorice, a sistemului 

competițional al juniorilor iar patru s-au declarat de acord cu 
actuala formulă. Concluzia care se desprinde este clară : reorga
nizarea campionatului republican trebuie să stea în atenția F.R.F. 
și rezolvată cit mai grabnic, în spiritul obiectivelor de perfor
manță ale fotbalului nostru.

VULTURII CtMPULUNG 
MUSCEL — F. C. ARGEȘ 0—2 
(0—1). Golurile au fost reali
zate de Troi (min. 28) șl Radu 
(min. 50). F. c. Argeș a fo
losit următorii jucători : Ari- 
ciu — Zamfir, Miuțu, Cîrstea, 
Ivan — Mustățea, Dobrin — 
Troi, Radu II. Toma, Jercan. 
In repriza secundă au mai 
jucat : Stan, Cotigă, Din, Gar- 
goi, Tronaru șl M. Popescu.

ȘOIMII SIBIU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA : 1—0 (1—0). Ieri 
s-a disputat la Sibiu meciul 
de verificare dintre Șoimii 
din localitate și Chimia Bm. 

1—0 pentru 
golul înscris 
în min. 6.

tot teritoriul țării să 
continuă atenție îndreptată 
pra mișcării fotbalistice".

LUCIAN DUMA
(președintele asociației sportive 

Autobuzul Bucureștij
„Cred că proiectul federației de 

specialitate de a reașeza sistemul 
competițional la toate nivelele me
rită să fie luat în considerație. 
Mi se pare firesc ca Divizia C 
să fie organizată la nivelul ju
dețelor, cîte o serie pe fiecare 
județ. în acest fel nu se vor mai 
face deplasări lungi și competiția 
va fi mai puțin costisitoare. Prin 
înființarea Diviziei naționale se 
va face o selecție mai bună a 
valorilor, referindu-mă atit la e- 
chipe cit și la jucători. De ase
menea, este binevenită și Divizia 
A, ca o etapă intermediară în
tre cel mai ridicat eșalon și Di
vizia B. în Divizia A vor intra, 
desigur, unele dintre actualele di
vizionare A și cele mai bune for
mații din cele trei serii ale Divi
ziei B, echipe care nu pot pretin
de că pot face față întrecerii din 
Divizia națională".

ION INDREI 
(președintele clubului Steagul 

roșu Brașov)
„Apreciez că proiectul de reor

ganizare a sistemului competițio-
Si nai este superior actualei formule 

de desfășurare a campionatului de

Vîlcea. Scor: 
gazde, prin 
de Popescu,

„TESTUL
(Urmare din pag. 1)

norul naționalei de tineret, își 
notează ceva... Jn ultima serie, 
Sălceanu și Dinu depășesc și ei 
cu mult norma. Dar cel mai su
gestiv exemplu ni-1 furnizează 
portarul Ștefan. în „Testul Co
oper" sarcina portarilor este să 
alerge 12 minute. Nu importă cîți 
metri. Cu vreo sută de metri 
înainte de finalul celei de a opta 
ture, ambițiosul și calculatul Ște
fan s-a uitat la ceasul său șl a 
declanșat un sprint de alergător 
versat. Imediat s-a anunțat : „Ul- 
timile zece secunde !“ Fluierul fi
nal îl găsea pe portarul Ștefan 
la 3 250 m ! G. Sandu, jucător de 
cîmp, fusese singurul abandon I...

★
.... Dinamo" se scurgea spre ca

bine, cînd se prezintă la start, 
Sportul studențesc. Rămîn pe 
margine, trei spectatori, „în ci
vil" : dinamovistul Dudu Geor
gescu, Marica și Ion Constantin, 
cu toții accidentați la „amicalele" 
din ajun. Angelo Niculescu ci
tește seriile, Leșeanu, Cazan, Țo- 
lea, Olteanu, M. Sandu, O. Io- 
nescu, Manea și Grigore se ali
niază pentru plecare ; nu pot as
cunde o anume înfrigurare, o oa
recare agitație, cer lămuriri teh
nice, al căror răspuns 11 cunosc 
dinainte, își maschează, ne dăm 
seama, doar gîndul că ar putea 
rata acest test important. După 
cîteva ture, complexele dispar, 
fruntea lui Angelo Niculescu este 
descrețită. Aleargă un pluton de 
elită, merge compact, cu frecven
ță bună și după 12 minute, nor
ma este bătută în bloc, relativ 
lejer. Seria a doua (Rădulescu, 
Tănăsescu, Măndoiu, Cassai, Chi-

fotbal. $i cînd afirm acest lucru 
Viă gîndesc la faptul că se caută 
? concentrare de valori, ceea ce 
nu poate duce decit la ridicarea

COOPER"
haia, Petreanu), pare dezinvoltă, 
încurajată de succesul predeceso
rilor. Dar, vai, doar doi — Tă
năsescu și Rădulescu — depășesc 
granița prevăzută. Ceilalți stopea
ză aproape, foarte aproape, la 
10—20 m de linia albă, cineva 
propune o toleranță admisibilă. 
Cornel Drăgușin este însă intran
sigent : „Acești cîțiva metri pot 
reprezenta relaxarea aceea, neper- 
misă, din minutul 90, cînd se pri
mește adesea gol, irosindu-se to
tul intr-o clipă".

★'
A doua zi, pe tartanul udat de 

ploaie, vine și rîndul Stelei, con
dusă de antrenorul Teașcă. Cu 
excepția lui Sameș (3 00o' m), toți 
ceilalți, adică Iordănescu, Vigu, 
Smarandache, — 
Dumitrescu, 
Aelenei, Ion Ion, 
tea, Sătmăreanu,

Dumitriu IV, FI. 
Dumitru, Răducanu, 

Năstase, Pan- 
Anghelini, N. 

Ionescu îndeplinesc baremul pre
tins. Doar Dumitru și N. Ionescu 
provoacă emoții, sînt cei care au 
nevoie de stimulul verbal al ce
lor de pe margine. Cu mare e- 
fort de voință 
distanța, ceilalți, 
cuseră de mult 
Ca număr și ca 
die, Steaua și-a 
rele bucureștene. 
cabine mulțumită,
Sătmăreanu rămîne pe gazon, pri
vind la alergarea celor de la „ti- 
neret-speranțe". în capul mono
mului, Tibcriu Sătmăreanu, un 
băiat de 18 ani, venit de la Olim
pia Oradea. Pe Tiberiu, fluierul 
îl prinde la 3 320 m (!). Sătmărea
nu cel mare e bucuros. El spune : 
„Semn bun : tare mult aș vrea 
să-i predau fratelui meu tricoul, 
căci joacă tot cu numărul 2“.

acoperă integral 
în schimb, tre- 
linia de sosire, 

performanță me- 
întrecut partene- 

Se retrage la 
doar Ludovic

calitativă a h 
tund din fura 
nia mea indn 
in vigoare nd 
tuala Diviziei 
deze mai mul 
fel nivelul jd 
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sibilitatea sâ-l 
mai multe /d 
fie împărțite 
efectuindu-sel 
și puțin cosa

GHEa 
(vicepreșa 

cent
„Noul siste 

conizat de F. 
principal, săi 
velul unor q 
calajul exist 
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lă să cuprindl 
a-și schimba I 
Divizia A. a| 
18 echipe iad 
Ion să se nul 
cană și să îrJ 
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care să împl 
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• Joi, pe sil 
inlea testului, 
Cornel Dinu erj 
jucători de lai 
dențesc.

Cu o zi înai 
cu succes eram 
tea de drept s
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Pasa 
Tonca 
Cărare, 
lui, scăpat de sub supravegherea 
lui Libardi, a avansat pînă la 
marginea careului de 16 m, de 
unde a șutat cu precizie, ca pe 
vremuri, Gram, portarul de cir
cumstanță al „atacanților" (Nițu, 
Fildiroiu, Popa, Smith, Mulțescu, 
Carabageac, Roznai, Stan, Sza- 
bados și Libardi) n-a putut schița 
nici un gest și „apărătorii" (Ion 
Gabriel — Mușat, Tonca, Stocker, 
Dodu, Mîndruț, Naghi, Neagu, 
Pavel, Rusu și Cărare) au luat 
conducerea cu’ 1—0. Echipa apă
rătorilor a slăbit apoi ritmul și 
Mulțescu a egalat. Au marcat a- 
poi Stocker (2), Roznai, Szabados, 
Smith, Naghi și meciul s-a înche
iat nedecis : 4—4 ! Durase exact 
60 de minute, consumate pe tere
nul stațiunii din Valea Cernei.

înainte ca Titus Ozon să flu
iere începutul jocului, cei 20 de 
jucători din 
supuși unei 
șeaua egală 
Puțin ? Așa 
vedere. Era 
cu un program relativ mal ușor, 
cu o după amiază rezervată celor 
două serii ale „Cavalerilor Teu
toni" de pe ecranul cinematogra
fului din Băile Herculane. O zi 
de respiro după... marșul forțat 
din cele care au precedat-o, pe 
parcursul cărora jucătorii din Pe
troșani au efectuat cîte două an
trenamente grele. Un exemplu. 
Vineri, 17 ianuarie, dimineața a 
fost rezervată „traseului" (60 de 
minute). Adică celor 7 000 m 
parcurși în ritm susținut, cu star
tul din fața hotelului „Hercules", 
cu înscrierea pe drumul forestier 
care taie muntele din stînga Cer
nei cam pe la jumătate, traver
sarea rîului pe podul 
pierea Grotei și sosirea 
tou, în dreapta rîului, 
stațiunea se vede ca-n 
să ajungă pe acel platou, Libardi, 
Roznai, Mulțescu și coechipierii 
trebuiau să urce o potecă de vreo 
300 de metri. „Poteca chinurilor", 
cum au botezat-o jucătorii, și pe 
care, în primele zile, Mușat, Pa
vel și Ion Gabriel n-au putut-o 
urca după ceilalți 6 700 m parcurși. 
După amiază, un alt antrenament, 
de 75 de minute : exerciții de 
mobilitate, forță și rezistență, a- 
lergări în pantă și pe șosea. „Am

lungă și precisă
l-a găsit demarcat 
Antrenorul secund al Jiu-

lotul Jiului fuseseră 
probe de cros pe șo- 
cu 4 000 m. Atît doar.
s-ar părea la prima 
însă într-o joi, o zi

din apro- 
pe un pla- 
de pe care 
palmă. Ca

mai fost aici, la Ilerculăne, am 
fost și la Călimănești ; și pe Va
lea Prahovei — ne spunea Naghi, 
mijlocașul Jiului — dar parcă 
niciodată nu mi s-a părut atît 
de greu ca acum. Poate că am 
mai imbătrinit și eu un an, doi... 
Cert este însă că n-avem încotro. 
Trebuie".

Cei 20 din tabăț-a minerilor au 
înțeles perfect râțipnea acestui 
TREBUIE și...... Au-răspuns cu tra
gere de inimă, și cred, din con
vingere la solicitările programu
lui — 
Titus
Tonca, 
diroiu 
mele rînduri, neprecupețind nici 
un efort, dînd și celorlalți exem-

afirma antrenorul Jiului, 
Ozon. Roznai, Mulțescu, 
Rusu, Stocker, Libardi, Fil
au fost tot timpul în pri-

mas doar cu Ion Gabriel. Așa că... 
aștept un portar !...“.

„Cred — spunea Petre Libardi 
— că ne vom întoarce acasă cu 
toți acumulatorii încărcați la ma
ximum. N-am făcut, aici, la Her- 
culane, nici un rabat muncii în
cordate. Sigur că nu-i deloc ușor, 
dar nu ne plîngem. Pentru că, 
noi, cei de la Jiul, n-am uitat 
acele două ore îngrozitoare pe care 
le-am trăit într-una din serile 
verii trecute pînă am aflat rezul
tatul partidei Rapid — F. C. Con
stanța. Dacă Rapidul învingea, 
eram retrogradați ! Nu vrem să 
mai trăim asemenea clipe".

La mijlocul acestei săptămîni, 
Jiul s-a întors la Petroșani. Joi, 
11-le preconizat pentru retur a 
jucat în compania „tineretului". 
Mîine va susține primul joc de 
verificare al perioadei, cu

mai bune echipe ale 
B, Corvinul Hunedoara.

una
din. cele 
Diviziei 
Apoi va coborî spre Dunăre și va 
face un scurt popas la Drobetâ Tr. 
Severin, de unde, salt peste Car- 
pații Meridionali, pînă la Tg. Mu
reș. Fără să țină cont de distanțe. 
Și mereu cu gîndul la pățania din 
vara trecută...

Laurențiu DUMITRESCU

MULȚESCU
pie de maximă conștinciozitate. 
Repet însă : sînt mulțumit de ab
solut toți. O remarcă și pentru 
noii veniți Ia echipa noastră, Ca- 
rabagcac — extremă stînga, Smith 
— mijlocaș, ambii de la TAROM, 
Popa — atacant, de la Abatorul, 
și Neagu — fundaș dreapta, de 
la Industria sîrmei Cîmpia Turzii. 
Jiul a lansat în ultima vreme 
mulți jucători în Divizia A. Acum 
c rîndul acestora. Depinde numai 
de ei ca să prindă... trenul, 
pentru că este vorba despre 
trebuie să spun ca, după acel 
cident al portarului Naște, am

Și 
lot, 
ac- 
ră-

I
I
I
I
I
I

leii", îna- 
naționalul 
[trenări și 
prtul stu-

Cel mai bun fotbalist al anului tre
cut era insa puțin supurat : „Am obținut 
nota 9 ! Și puteam sâ iau 10!“...

trecuse
Faculta-

• Astăzi, la ora 12,45, la oficiul stă
rii civile al sectorului 7 vor fi destui 
fotbaliști bucureșteni, mai ales ai for
mației Steaua, Astăzi se va căsători 
Angel lordănescu, căruia îi urăm și noi 
multă fericire și succes în viată.

a Luni, marți, miercuri au fost 
prezenți la Snagov, la cursul de per- 
pecționare, antrenorii craioveni Deliu, 
Opriș, Iordănescu, Qirleșteatiu și 
Scăeșteanu. Cu cine au rămas, aca
să, grupele centrului de copii și ju
niori și „tineretul" Universității ?

— Cu Strîmbeanu și Bădin — ne 
spunea antrenorul Deliu.

Cum s-or fi descurcat cei doi ju
cători ca... antrenori ?

• fn tiir.pul zilelor de pregătire de la Predeal cîțiva dintre fotbaliștii ară
deni au practicat și schiul, lorgulescu, Domide, Colnic și ceilalți îndrăgostiți de 
sportul zăpezii n-au făcut pe Cioplea vreun concurs. Dar dintre toți cel mai 
îndemînatic s-a dovedit tinărul Schneider, ne-a spus Teodor Gherlea, organiza
torul de competiții al clubului U.T.A. Să sperăm că talentatul adolescent, venit 

fel de îndeminatic și în fotbal, printre

pregătire de

• BIGAN,

unul din primele

Ofi 
câ 
la

nu spun a 
protențlos, 

de echipă 
cu zăpada,

ataca în tortă 
de Sus. In mij-

de la tineret-speranțe 
cei mari.

i prima
se va 
întoc- 

buni 5

acestui trava- 
dar a acestei 
luptîndu-se cu 
cu frigul.

llieș este, foarte mare, 
obțin note mari în 

la toamna cînd

, și,
se

locuri ale clasamentului ?

cricnesc, dar exe- 
crosuri. în ce mă 
parcă de pe acum

lingă București, 
Acum, el joacă 
capătul unui traseu 
rîzînd ne-a spus : 

pregătească serios".

se va dovedi ia

Concurența cu 
Apoi, vreau sâ 
rara pentru ca 
face adunarea punctelor pentru 
mîrea clasamentului celor mai I____
fotbaliști ai anului 1975 sâ ocup un loc 
fruntaș".

• Constantin, portarul titular al reși- 
țenilor în sezonul din toamnă, a trecut 
cu „foarte bine" perioada marilor acuj 
mulâri din stațiunea Sovata. „Niciodată 
nu m-am pregâtit cu atîta ambiție, ne-a 
declarat el. In primul rînd vreau sâ-mi 
păstrez pe mai departe locul în poartă.

• F. c. Constanța 
pantele de la Timișul................. ...........
locul plutonului, Tănașe, conștiincios, 
plin de sîrg. La terminarea antre
namentului se apropie de noi :

— Băieții mai 
cută asemenea 
privește, încerc

nostalgia,
Hu, ar fi 
atmosfere 
kilometrii,

— ? !
— Este ultima mea r __ _

iarnă. In vară, abandonez activitatea 
sportivă.

_ . 27 de ani, una din revelațiile turului Diviziei A. Puțini știu
jucătorul din Satu Mare este originar din Bragadiru, de " ~ 
a început fotbalul la centrul de copii și juniori Steaua. 
Olimpia. L-am întîlnit în stațiunea Izvoarele, la pregătiri. La 
în pontă, Bigan și-a șters transpirația de pe frunte, 
„Cine vrea sâ joace *în cupele europene, trebuie sâ 
Se gîrtdise, oare, căpitanul Olimpiei la
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NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN
31 IANUARIE 1975

Fond general de cîștiguri : 1.663.195 
report
Extragerea I : 
Extragerea a Il-a :

59 44
57 80

lei din care 747.916 lei

25 49 62 67 4 13 50
42 36 15 28 81 52 66

IReportajele pe care le publicăm cu regularitate 
cum se desfășoară pregătirile echipelor divizionare’ 
pe amatorii de fotbal nu numai pentru că se referă 
echipele cu care fiecare simpatizează, ci și 
blul lor, aceste pregătiri au directe implicații 
®S“n?,ulări ale jucătorilor selecționabili, înaintea unuia dh/ceie"'mai 
dificile sezoane internaționale ale fotbalului românesc.

In mod deosebit, reține atenția faptul că F.R.F. a acceptat — 
pentru această iarnă — punctul de vedere că pregătirea jucăto
rilor de lot se poate face la fel dc bine la cluburi, ca si în cadrul 
centralizat (la loturi, sub forma turneelor din anii trecuți) re- 
nunțmdu-se deci la o concepție „în vogă", în anii trecuți.

Rșrnîne să vedem care vor fi rezultatele acestei modificări de 
optica, la ce nivel se vor prezenta selecționabilii în primele zile ale 
lui martie, cind vom putea aprecia mai bine munca lor, a antreno
rilor care i-au pregătit.

După cum se știe, pentru o evaluare directă, mai exactă, în 
această privință, Ia 12 martie — cu ocazia primei reuniuni a lotu
rilor— se organizează un îneci de verificare între echipa A si cea 
de tineret (sub 23 de ani). Acest meci a fost programat la Rm 
Vilcea și apreciem, desigur, poziția clubului local care s-a oferit 
să-l organizeze. Ne întrebăm, însă, de ce un asemenea meci — 
deosebit de important, și care trebuie să ne edifice asupra întregii 
pregătiri dc iarnă, asupra valabilității principiului adoptat (pre
gătirea selecționabililor numai la cluburi) — nu este programat 
— București ? ! Mai ales că, de luni 10 martie, selecționabilii din 

vor veni oricum în Capitală pentru un amplu control 
medical la Centrul de medicină sportivă de la „23 August", de 
unde ar urma să facă o nouă deplasare în provincie, pentru meciul 
de miercuri 12 martie.

Desfășurarea meciului Lotul A — Lotul de tineret la București 
ar fi) nu numai mai puțin obositoare dar ar și permite unui mai 
larg cerc de tehnicieni, _ interesați și autorizați, unui public mai 
numeros de a-și forma păreri asupra nivelului de pregătire a selec
ționabililor. Ca să nu mai vorbim de faptul că o eventuală tele
vizare a meciului — ceea ce ar fi de dorit, față de importanța 
sa, în. perspectiva sezonului internațional — s-ar face cu mai 
multă ușurință din Capitală și ar răspunde interesului iubitorilor 
de fotbal, al celor ce se preocupă de echipele reprezentative, din 
întreaga țară.

asupra felului 
A, interesează 
la echipa sau 

pentru că, în ansam- 
și asupra nivelului de I

I
I
I

I
I

I în Bucure:
toată {ara

I
I

I
I
I

I
I
I

UN CAZ
na

din 
sale 
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intr-un

Rudi 
„Nici 

, robot"

SI TELEVIZIUNEA

Corespondență din Italia
0 tema discutată tfe U.E.T.A.

O „miercure nea. 
gră“ s-a abătut a- 
supra fotbalului i- 
talian. Deși nu este 
vorba de sport 
propriu-zis, ci de 
o acțiune huliga
nică, care afectea
ză și Întristează 
fotbalul din pe
ninsulă vom fi ne- 
voiți să relatăm 
faptele. Miercuri, 
29 ianuarie, după 
orele de lucru, 
președintele clubu
lui Verona, Save- 
rio Garonzi a fost 
răpit 
sei
grup 
care 
forța

fața ca
de un 
bandiți, 
urcat cu 

au
tomobil, plccînd 
într-o direcție ne
cunoscută. Care 
este scopul și ce 
consecințe are a- 
ceastă răpire ? Din 
capul locului tre
buie să precizăm 
că președintele 
clubului este o mare 
In lumea financiară 
pentru eliberarea sa răpitorii vor 
cere probabil o fabuloasă sumă 
de bani. Firește, plătirea unei a- 
semenea sume va zdruncina pu
ternic întreaga visterie a clubului 
veronez și, totodată, va amenința 
și alte cluburi, care pot ajunge 
într-o asemenea situație. Acțiunea 
teroristă de la Verona constituie 
o amenințare pentru existența 
fotbalului italian și, de aceea, vor 
trebui luate din timp toate măsu
rile de precauție.

Revenind la etapa de duminică, 
prima a returului, vom aminti că

Adani, portarul echipei Bologna, a fost jucătorul 
nr. 1 al meciului Bologna-Napoli (1—0). lată-l aci 

respingînd încă un șut al napolitanilor.

personalitate
italiană și

Lazio, care după victoria asupra 
lui Juventus a relansat campio
natul, nu va avea probleme prea 
dificile la Cesena. Fiorentina, a- 
casă, va trece probabil de Ter- 
nana, ca și Inter de Varese. Un 
meci interesant la Torino, unde 
„Juve“ va primi replica bologne- 
zilor. Foarte dificile partide sînt 
anunțate la Ascoli, unde formația 
locală, care a dispus duminică de 
Lazio, poate obține două puncte 
și de la Napoli, și la Genova, 
unde Sampdoria primește replica 
lui Milan, lipsită de Benetti.

CESARE TRENTINI

DE
• Cunoscutul atacant 

suedez Edstrom (care joa
că P.S.V. Eindhoven, în 
Olanda), s-a accidentat în 
meciul cu *' 
va activa 
săptămîni

Maastricht și nu 
timp de cîteva 
în formația sa.

sportivi englezi

PRETUTINDENI
pendat în Anglia, George 
Best va începe o a doua 
cariera de jucător, de 
data aceasta în cadrul li
gii din S.U.A. George 
Best este în vîrstâ de 28 
de ani.

rica), Jaime (Flamengo), 
F. Marinho (Botafogo) — 
Ivo (America), Zanata 
(Vasco), Braulio (Ameri
ca) — Zico (Flamengo), 
Roberto (Vasco), Luisinho 
(America).

• Doi 
au fost decorați cu mari 
distincții sportive din An
glia : fotbalistul lan Cal
laghan de la F. C. Liver
pool, care timp 
ani nu a primit 
avertisment și 
Jack Taylor, cel 
condus finala C.M.

de 16 
nici un 
arbitrul 
care a 

1974.

0 Nandot Hidegkutî, 
de 68 de ori selecționat 
în reprezentativa Unga
riei, activează ca antre
nor la echipa Național 
Cairo, liderul campiona
tului egiptean.

© Conducerea clubului 
Manchester United a a- 
probat lui George Best să 
evolueze în viitor la echi
pa americană „Cosmos" 
din New York. în felul 
acesta, după o inactivitate 
competițională de doi ani, 
timp în care a fost sus-

re- 
pe

® lată componența 
prezentativei Braziliei 
1974, alcătuită în urmă u- 
nui referendum al ziariști
lor sportivi brazilieni. Din 
cei „11", doar unul a 
fost prezent la turneul fi
nal al C.M. : F. Marinhol 
lată echipa : Andrade
(Vasco) — Toninho (Flu- 
minense), Geraldo (Ame-

© Ajax Amsterdam în 
derută. După ce nume
roși jucători au părăsit a- 
ceastă echipă, (Cruyff, 
Neeskens, Kcixer), iată un 
alt valoros jucător care 
și-a anunțat „divorțul" de 
„olandezii zburători" :
fundașul central, Blanken- 
burg.

0 în prima divizie a 
campionatului spaniol, în 
meciul dintre echipele 
Hercules Alicante și Gra
nada, raportul de cornere 
a fost de 23—0 în favoa
rea primei formații. Și 
totuși, oaspeții au cîști- 
gat cu 1-0 i

In jurul unor decizii date de 
arbitri se poartă multe discu
ții. A fost sau nu a fost gol, 
a fost fault sau nu, etc., etc., 
latâ interminabilele polemici 
din cercurile fotbalistice, din
tre arbitri, jucători, spectatori, 
antrenori, conducători de clu
buri. Unele probleme contro
versate au intrat chiar în is
toria fotbalului, ca de pildă 
golul al treilea marcat de An
glia In finala campionatului 
mondial din 1966, unde nici 
camerele de luat vederi ale 
televiziunii sau aparatele de 
filmat nu au putut spune cu 
certitudine dacă balonul a in
trat sau nu în poartă :

In dorința de a elucida a- 
ceastă problemă („televiziunea 

■ și arbitrajul"), U.E.F.A. a or
ganizat un simpozion în care 
diferiți „cavaleri ai fluerului" 
și cronicari și-au prezentat 
punctele de vedere. Este in
teresantă părerea unul cunos
cut comentator sportiv al_ te
leviziunii vest-germane, 
Michel, care spunea : 
un aparat din lume, „1 
sau să-l numim cum vrem, nu 
este atlt dc perfecționat ca 
ochiul omului. Iată de ce ar
bitrul, om și nu „robot", ră- 
mine in continuare soluția 
ideală pentru a conduce un 
meci. Citeva argumente : omul 
vede în perspectivă faza de 
joc, pe cind aparatele de fil
mat — oricît de numeroase ar 
fi ele — prind doar un anu
mit unghi. In fine, nici un 
aparat din lume nu poate de
termina elementul intențional 
care, în arbitraj de pildă, la 
faulturi sau hențuri are un 
rol hotărîtor. Numai arbitrul 
de pe teren. înzestrat cu gîn- 
dire, luciditate și imparțiali
tate poate hotărî în asemenea 
cazuri".

Firește, Rudi Michel nu ex
clude nici posibilitatea 
vîrșirii unor greșeli de < 
tre arbitri, dar în acest caz 
— spune el — nu va trebui 
să apelăm la aparate, ci să 
căutăm prin toate mijloacele 
ca pregătirea și obiectivitatea 
„cavalerilor fluierului" să fie 
cit mai perfecte.

Montarea unor aparate de 
filmat în barele porților — 
așa cum unele firme încear
că să convingă F.I.F.A. că ar 
fi util — sau, cum s-a pre
conizat în urmă cu cîțiva ani 
in Italia, ca pe stadioane să 
existe ecrane mari, care să 
prezinte „au reienti" faza du
bioasă — nu își au rostul. 
Dimpotrivă, în cazul unor gre
șeli de arbitrai, consemnate și 
comentate pe ecran, nu este 
exclusă incitarea publicului, 
care poate provoca manifes
tări nesportive pe terenuri.

„Deviza noastră, chiar in se
colul tehnicii si al vitezei. — 
snunea Rudi Michel — este 
să-i acordăm toată stima si 
încrederea arbitrului". Și, în 
ultimă instanță, cinstea șl im
parțialitatea să fie apărate si 
de jucători și spectatori, de 
toate elementele care concură 
la sportivitate...

I. o.
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C
reșterea juniorilor 
și îndrumarea a- 
tentă a pașilor lor 
pe drumul marii 
performanțe spor
tive constituie preo

cupări de fiecare zi ale teh
nicienilor mișcării noastre 
sportive. In 1975 juniorii ro
mâni vor fi prezenți la star
tul unor mari competiții in
ternaționale in scopul veri
ficării, al rodării lor temei
nice pentru „schimbul" pe 
care-1 vor prelua mîine de 
la actuala generație a spor
tivilor noștri fruntași. In ca
zul unora, se are în vedere 
posibilitatea participării lor 
chiar la J.O. de anul viitor, 
dar pentru cei mai mulți gîn- 
durile și obiectivele vizează 
evoluția Ia J.O. din 1980, de 
la Moscova.

In rindurile următoare, re
porterii noștri vă prezintă 
citeva date referitoare la 
preocupările existente la ni
velul unor federații, în ca
lendarul 
anul acesta 
campionate 
europene de

COMPETIȚIA luptătorilor, rampă de lansare7

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

cărora figurează 
participarea la 
mondiale sau 
juniori.

Pentru sportul lupte
lor, campionatele mon
diale ale juniorilor 
constituie o autentică 
rampă de lansare a 
talentelor spre marea 
performanță. Clteva 
exemple, mai recente, 
vin să susțină afirma
ția de mai sus : în 
anul 1978, la C.M. 
de lupte greco-romane 
pentru juniori, de la 
Miami Beach (S.U.A.), 
trei tineri luptători ro
mâni au devenit cam
pioni mondiali (Con
stantin Alexandru* Ni
cu Gingă și Ion Duli
ei). Cîteva luni mai 
tirziu, la Teheran, NI
CU GINGA cucerea și 
titlul de cel mai bun 
sportiv din lume la 
categoria 52 kg, în în
trecerea seniorilor. In 
primăvara anului ur
mător, la C.E. de la 
Madrid, Constantin A- 
lexandru a cîștigat 
centura de campion 
al continentului la se
niori, iar toamna, la 
Katowice, a devenit și 
vicecampion al lumii. 
Celălalt învingător în 
întrecerea juniorilor. 
Ion Dulică, n-a parti
cipat decît la campio
natele europene ale 
seniorilor, unde a obțl-

SPRE MAREA PERFORMANTĂ
nut medalia de bronz. 
Sînt, credem, trei e- 
xemple grăitoare...

Anul acesta, între 12 
și 16 august, la Hasko- 
vo (Bulgaria), cei mai 
buni luptători juniori 
din lume se vor întilni 
din nou. Ca de obicei, 
tehnicienii noștri privesc 
cu multă seriozitate 
evenimentul. Planul de 
pregătire a celor mal 
tineri luptători a fost 
alcătuit și discutat în 
cadrul Colegiului de 
antrenori. De prepara
tivele juniorilor ce ne 
vor reprezenta la C.M. 
de la Haskovo se vor 
ocupa antrenorii Du
mitru Cuc, Simion Po
pescu, Cornel Petres
cu (la greco-romane) 
și Vasile Pătrașcu, An
drei Elekeș, Ion LudiT 
și Ilie Chirilă (la li
bere). Deși loturile nu 
s-au alcătuit încă (ele 
se vor definitiva după 
campionatele naționale 
ale juniorilor ce se 
dispută între 2 și 5 
mai), antrenorii eme- 
riți Ion Corneanu și 
Ion Crîsnic ne-au in
dicat cîțiva dintre pro-

babilii component! 
echipelor. lată-i : 
rel Kențea (48 kg) 
Petrolul Ploiești, Nico
lae Horniceanu (52 kg)
— Dunărea Galați, A- 
lexandru Botez (57 kg)
— Nicolina Iași, Ștefan 
RllSU (68 kg) — IPRO- 
FIL Rădăuți, Zaharia 
Felea (82 kg) — Du
nărea Galați, la greco- 
romane ; Petre Brîn- 
dușan (C.F.R. Timișoa
ra) , Constantin Măndi-. 
lă (Șc. sp. 2 Constan
ța) — cat 52 kg, Gigei 
Anghel (Steaua) 57 kg, 
Gheorghe Mitran (Pro
gresul Buc.) — 62 kg, 
Tiberiu Sereghely (C.S. 
Tg. Mureș) 82 kg la 
„libere". Firește, aceș
tia sînt numai cîțiva 
dintre tinerii sportivi 
susceptibili de a fi se
lecționați. Finalele cam
pionatelor individuale 
ale juniorilor vor oferi 
prilejul să se remarce 
și altor sportivi, care 
vor încerca să facă 
primii pași pe drumul 
marii performanțe cu 
ocazia campionatelor 
mondiale de la Has- 
kovo.

Nicu 
obținut 
succes 

mondial

SA-L CĂUTĂM DE ACUM

In 1973, 
Gingă, a 
un dublu 
(campion 
de juniori și de se
niori). Va reedita 
oare cineva din 
actuala promoție de 
luptători juniori a- 
ceastă performantă 
remarcabilă ?

PE URMAȘUL LUI DIBA!
LWWWWWWWW-

ATENA - MONTREAL - MOSCOVA...
Deși La Atena (23—24 august) se va desfășura abia ediția a treia, 

campionatele europene ale juniorilor au rădăcini mai adinei în atletismul 
continental, întreceri adresate juniorilor desfășurindu-se, sub diferite 
titulaturi și la intervale variabile, de mai bine de un deceniu. Acordarea 
titulaturii de campionate europene și stabilirea unei periodicități inte
resante — din doi în doi ani, o ediție înaintea J.O., o ediție în anul de 
după J.O. — au lărgit considerabil sfera interesului pentru atletismul 
tinăr. Au fost oficializate recordurile mondiale și continentale, iar simpla 
parcurgere a listelor ar fi edificatoare în privința potențialului unui atlet 
de 19 sau de 18 ani.

Așezate la mai puțin de un an de Jocurile Olimpice, campionatele 
de la Atena reprezintă pentru fruntașii generațiilor 1956 (băieți) și 
1957 (fete) un excelent prilej de cîștigare a pașaportului olimpic. Afir
mația este valabilă și pentru cîțiva dintre juniorii noștri. Chiar daca 
acum, alăturarea de Montreal a numelor — să zicem — lui Tudorel 
Vasile, Ibolya Slavic sau Doina Spînu poate părea forțată, să nu Uităm 
că la vîrsta lor timpul trece altfel iar limitele creșterilor calitative sînt 
greu determinabile.

Pentru cei pentru care Montrealul vine prea repede — și pentru 
ceilalți, evident — Atena înseamnă, însă, startul drumului spre... Mos
cova. în 1980, majoritatea campionilor olimpici vor avea vîrsta concu- 
renților de la Atena.

Atletismul nostru și-a cîștigat frumoase poziții în întrecerile juniorilor 
de pe continent. Lista deschisă de Mihaela Peneș la Varșovia, în 1964, 
la debutul „Jocurilor europene pentru juniori" se încheie, deocamdată, 
cu Gheorghe Ghipu, campion european la Duisburg în 1973. Pe cine 
contăm acum ?

In atenția federației sînt aproape 30 de sportivi. Nu toți vor merge 
desigur la Atena ! Nu vor lipsi, credem, cei trei citați mai sus, după 
cum nu vor lipsi, sperăm, Adrian Calimente (110 mg), Nicolae Binder 
(ciocan), Niculina Ilie (înălțime), Maria Asavei (400m), Elisabeta Am- 
bruș (800, 1500 m) sau Cleopatra l'arcaș (pentatlon) remarcați deja în 
sezonul trecut.

Desigur, criteriul de selecție îl va constitui valoarea performanțelor 
pe care le vor obține sportivii în sezonul care vine. Avem toate motivele 
să sperăm că șirul satisfacțiilor aduse de atleții juniori în anii din urmă 
nu va fi oprit.

Ibolya Slavic, record-Arădeanca
mana de junioare a tării la 400 m, 
a debutat anul trecut la campiona
tele europene de... seniori, fiind 
componentă a echipei de ștafetă 

4x400 m.
Foto P. NAGY

în urmă eu patru ani, pe apele 
Snagovului, sportivii români reu
șeau cel maț bun rezultat din isto
ria participării lor la campionatele 
europene de juniori la caiac-canoe. 
Cinci titluri de campioni și multe 
alte locuri de onoare intrau în pal
maresul unei echipe ai cărei lideri 
se numeau Vasile Dîba, Simion 
Chirilă și Maria Cosma. La numai 
trei ani de la acea ediție, Dîba 
are în palmares două medalii de 
aur la campionatele mondiale de 
seniori, iar Cosma una de argint 
și una de bronz...

în vara lui 1973, în Polonia, la 
Walcz, juniorii noștri obțin numai 
două medalii de bronz — cea mai 
slabă recoltă a lor la campionatele 
continentului.

Cum se explică această variație 
între două ediții consecutive ? Este 
oare rezultatul de la Walcz un 
simptom sau trebuie considerat un 
simplu accident ? înclinăm spre a 
doua explicație și nu pentru că ar 
fi mal comodă, ci pentru că aceas
tă lume serioasă a caiacului va 
reuși să demonstreze că Walcz-ul 
a fost o simplă întîmplare.

Prilejul va veni in acest an, la 
sfîrșitul lui iulie (25—27) cînd ca- 
iaciștii și canoiștii juniori de pc 
continent se vor întrece din nou, 
pe lacul Albano, linsă Roma.

Grijulie pentru

Cercetînd listele celor chemați la 
lot constatăm faptul îmbucurător 
că în afara Bucureștiului șl Tulcei, 
centre de tradiție, își aduc contri
buția și orașe ca Galați, Brăila, 
Timișoara sau Hunedoara.

La jumătatea lunii mai este pro
gramat un concurs de selecție, 
după care echipa pentru „europe- 
ne“ va prinde contur. Pînă la de
finitivarea ei, alte teste stau în 
fața candidaților — meciul cu Bul
garia (tur-retur), un concurs pa
trulater în Polonia, concursul 
„Prietenia", sita selecției micșorîn- 
du-și treptat ochiurile.

Se va afla, oare, între cei rămași 
un nou Dîba 1

POIDIȘTII VITEAZA
0 MEDALIE

IA U
baza rezultatelor 
trecut de către 
echipe de juniori,

TINERII

__ w___ a.. asigurarea 
schimbului de mîine, federația a 
alcătuit un lot lărgit, încredințînd 
pregătirea lui unor specialiști re- 
cunoscuți pentru rezultatele obți
nute în activitatea cu juniorii : 
Igor Lipalit și Stavru Teodorof.

JUDOKA TREBUIE SA CONFIRME

Pag.o 6 a. Sportul

Gimnastica arc 
programate, in acest 
an, campionatele e- 
uropens feminine la 
care, probabil, din 
delegația țării noas
tre, va face parte 

una dintre cele 
mai merituoase ju
nioare ale Liceului 
de gimnastică din 
municipiul Gheorghe 
Cheorghiu-Dej. la- 
tă-l pe antrenorul 
Bela Karoly pregă
tind exercițiul uneia 
dintre elevele sale.

PENTRU A PARTICIPA LA „EUROPENE"!
românesc, sport tînâr, 

pe 
reprezintă

Pentrul judo-ul 
angajat într-o acțiune de afirmare 
plan internațional, anul 1975 
un moment deosebit de important. Pre
zența în calendarul competițional a 
campionatelor mondiale, a campionate
lor balcanice și a „europenelor" de ju
niori a determinat o intensificare a e- 
forturilor la toate nivelele, tehnicieni, 
sportivi și federație căutînd sâ-și coro
boreze activitatea pentru îndeplinirea 
dificilelor sarcini aflate în fața.

Dintr o discuție purtată cu tov. Anton 
Muraru, secretarul general al F.R. Judo, 
am desprins o serie de amănunte legate 
de o eventuală participare a celor mai 
tineri judoka români la Campionatele 
europene din Finlanda (Turku — noiem
brie) .

De la bun început, secretarul federa-

PRIMUL CAMPIONAT MONDIAL
AL HALTEROFILILOR JUNIORI

Pentru tinerii halterofili din întreaga lume, 1975 reprezintă 
un an important. Este anul în care se organizează prima 
ediție a campionatelor mondiale rezervate juniorilor. Intre 
1 și 8 iunie, Parisul va găzdui competiția de nivel mondial 
în cadrul căreia rezultatele vor conta și pentru desemnarea 
■celor mai buni juniori din Europa. Forul nostru de specia
litate intenționează să participe cu cei mai buni 5—6 sportivi, 
care vor fi desemnați în lunile ce urmează. în vederile spe
cialiștilor se află cîțiva tineri care s-au remarcat cu prilejul 
ultimelor competiții interne, cum sînt Constantin Chiru 
(Olimpia București) — cat. 5G kg, Eugen Cliivu (C.S. Bistrița 
Năsăud) și Ion Buta (C.S.M. Cluj-Napoca) — cat. 60 kg, Mi
hai. Paloș (C.S.M. Cluj-Napoca) și Istvan Kiss (Clujeana Cluj- 
Napoca) — 67 kg. Marian Purdilă (Steaua) — cat. 75 kg, Ma
rian Iacob (Rapid) — cat. 110 kg.

Desigur, list» celor susceptibili de a lua startul în 
mare competiție rezervată halterofililor juniori nu 
ciieîatâ. Dar, deocamdată, aceștia sînt principalii 
De pregătirea lor se ocupă antrenorii Lazăr ____ o..,
Alexandru Boșko și Gheorghe Mănăilescu. în ultimul timp, 
tinerii halterofili au muncit mult pentru însușirea noii teh
nici introdusă de tehnicienii noștri și, în timpul care a mai 
rămas, pînă la C.M. accentul va fi pus pe perfecționarea 
elementelor însușite. Din discuțiile cu unul dintre antrenorii 
Iotului, Gh. Mănăilescu, am aflat că specialiștii noștri acordă 
șan ele ce'.e mai mari de a se clasa pe locuri fruntașe spor
tivilor Constantin Chir», Mihai Paloș și Ion Buta.

(iei de specialitate ne-a precizat câ 
prezența sportivilor români la aceastâ 
importantă competiție continentală este 
condiționată de obținerea unor rezid- 
tate de prestigiu în întrecerile care vor 
preceda „europenele". Este vorba, în 
primul rînd, de „Turneul. Prietenia" și 
de campionatele internaționale de tine
ret ale României, competiții extrem de 
puternice, care pot permite evaluarea 
exactă a șanselor sportivilor români în 
confruntarea lor cu speranțele judo-ului 
european.

Pinâ la aceste teste, lotul lărgit cuprinde 
cîte trei sportivi de fiecare categorie, 
avînd — totodată — o conducere tehnică 
formată din trei antrenori : Florică
Georgescu, Nicolae Bucur și losif Gali.

Dincolo de concursurile interne — eșa
lonate în așa fel incit să asigure o con
tinuitate în activitatea competițională — 
au fost prevăzute etape de pregătire în 
comun, în special pe perioada vacanțe
lor școlare. In aceste tabere se va in
sista asupra îmbunătățirii capacității fi
zice și a vitezei, precum șl 
tehnice de bază.

Dintre tinerii judoka cotați 
la campionatele europene îi 
Toma Mihalache (laureatul 
nalelor" României de anul trecut — cat. 
semîmijlocie), Constantin Georgescu (cat. 
semigrea) și Ion Arsenoiu (cat. grea).

a acțiunilor

cu șanse 
amintim pe 
„internațio*

Pe 
anul 
bune 
de specialitate a alcătuit 
git ai celor mai talentați poloiști, 
pe care îl pregătește în vederea 
J.O. din 1980. Nolia selecționată 
cuprinde 20 de tineri sportivi în
tre 18 și 20 de ani, marea ma
joritate reprezentind cluburile 
Dinamo, Rapid, Școlarul și Pro
gresul din Capitală. Conducerea 
tehnică a acestei reprezentative 
a fost încredințată antrenorilor 
Alexandru Szabo și Iuliu Capșa.

Mulți " '
(Dinu 
Iuliu 
drian 
zonul 
niori 
divizie, avînd astfel posibilitatea 
de a dobîndi un plus de expe
riență. După un stagiu de pregă
tire la munte, în timpul vacanței 
școlare, ei își continuă actual
mente antrenamentele în Capitală. 
Din luna aprilie se vor adăuga 
acestui lot și cîțiva talentați ju
niori din echipele clujene și oră- 
dene (printre aceștia, Gyarfas și 
Arabagiu). în vară, după susține
rea examenelor de admitere în 
facultăți se vor alătura echipei 
cunoscuții Adrian Schervan și 
Ilie Gheorghe.

Principalul obiectiv al selecțio
natei în acest an îl reprezintă 
campionatul european de la Jon- 
koping (Suedia) din luna august, 
competiție la care tehnicienii noș
tri vizează o medalie. Pînă atunci 
însă, juniorii români își vor mă
sura forțele cu echipe de bună 
valoare continentală la „Cupa 
Diana" (Sofia, în luna aprilie), 
„Cupa București" (luna iunie) și 
la Balcaniadă (în Iugoslavia, luna 
iulie).

obținute 
cele mai 
federația 
lotul lâr-

dintre acești jucători 
Nicolau, Gabriel Arscne, 

Lbrincz, Florin Tăurici, A- 
Munteanu) au evoluat în se- 
trecut în formațiile de se- 
ale cluburilor din prima

cea mat 
este în- 

candidațl. 
Baroga,

I n calendarul acestui an, în afara competițiilor mondiale și con
tinentale amintite, figurează participarea juniorilor români ți 
la alte asemenea confruntări (popice, rugby, tenis de masă, 
hochei etc.) ca și la multe întreceri balcanice, la tradiționalele 
Turnee Prietenia, la diferite meciuri bilaterale, la numeroase alte 
concursuri.

Pentru ca evoluția juniorilor noștri să urmeze un drum continuu, 
ascendent, pentru ca valoarea lor sportivă să atingă cote cit mai 
înalte, este nevoie de lărgirea ariei de selecție, de o pregătire mi
nuțioasă, temeinică, la nivelul actualelor cerințe ale sportului 
mondial.
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POIANA BRASOV

La Poiana Brașov, în condiții orga
nizatorice foarte bune și pe o ză
padă excelentă, s-a disputat „Cupa 
Steagul roșu" la biatlon-junio i. Primii 
clasați : juniori I, io km : 1. I. Râ- 
peanu (Dinamo) 55:38 ; 2. R. Zaha- 
ria (Bucegi Rîșnov) 60:25 ; 3. I. Pelin 
(St. roșu) 60:29 ; juniori II, 7,5 km :
1. B. Cristoloveanu (Șc. sp. Rîșnov) 
•43:44 ; 2. Gh. Pelin (L.E.S. Predeal) 
45:35 ; 3. I. Cimpoia (Șc. sp. Rîșnov) 
46:10 ; ștafeta 4X8 km : 1. A.S.A. 
2hll:17 ; 2. L.E.S.P. 2hl4 28 ; 3. Di
namo 2hl4:49.

PIATRA FÎNTlNELE (BISTRIȚA 
NASAUD)

Pe pîrtia de schi de la Piatra Fîn- 
tînele s-au desfășurat întrecerile de 
schi alpin și fond rezervate școlilor 
din județul Bistrița Năsăud, la care 
au luat parte peste 300 de băieți și 
fete, în majoritatea lor elevi ai șco
lilor generale de pe văile Eîrgăului 
și Someșului. După dispute atractive, 
titlurile de campioni școlari jude
țeni au fost cucerite de Viorica Vlad 
(fond fete 5 km), Silviu Majeri (fond 
băieți 10 km), ambii de la Liceul 
din Prundul Bîrgăului, ștafetele 
3X3 km fete și 3 X 5 km băieți 
ale Liceului din Prundul Bîrgăului, 
Olimpia Malinas și Tiberiu Constan
tin (slalom special), Ildiko Peter și 
Radu Tomoroga (coborîre), toti de la 
Liceul „Andrei Mureșanu" din Bis
trița.

I. TOMA — coresp?” 
SEMENIC

Pe Semenic a avut loc concursul 
republican al copiilor — etapa pe 
județ. Concomitent cu acesta s-a 
desfășurat și „Cupa Școlii sportive 
din Reșița", la care au fost prezenți 
șl schiori de la Școala sportivă din 
Petroșani. întrecerea, excelent orga
nizată, a prilejuit tinerilor sportivi

BAS C H ET Politehnica a cucerit victoria și... aplauze
ETAPA A 14-a

A CAMPIONATULUI 
FEMININ

Trei dintre cele cinci meciuri 
feminine de baschet programate 
să se dispute, azi și mîine, în ca
drul etapei a 14-a a Diviziei A 
sînt deosebit de atractive, deoarece 
opun echipe de valori apropiate 
și cu țeluri comune. Cele: trei par
tide sînt : Rapid — Olimpia-Con- 
structorul (în tur, 61—58), C.S.U. 
Galați — Universitatea Cluj-Napo
ca (60—65) și Universitatea Timi
șoara — Voința București (83—44). 
Celelalte întâlniri ale etapei sînt : 
Universitatea Iași — Politehnica 
București (44—67) și I.E.F.S. — 
C.S.U Tg. Mureș (81—50), ultima 
urmînd să aibă loc la Brașov. Jo
cul Rapid — Olimpia-Constructo- 
rul se dispută sîmbătă la ora 17,30, 
in sala Giulești.

★
In Campionatul republican mas

culin (grupa 7—-12), duminică au 
loc două meciuri, restanțe ale e- 
tapei intermediare de miercuri : 
Farul — Politehnica București 
(65—60) și C.S.U. Galați — I.C.E.D. 
(70—91).

CONFRUNTĂRI SPECTACULOASE ÎN
„CIRCUITUL DE TENIS ĂL ROMÂNIEI"

CLUJ-NAPOCA, 31 (prin tele
fon). în cea de a treia zi a „Cir
cuitului de tenis al României" 
s-au disputat întîlnirile din ca
drul „sferturilor" de finală la 
simplu. în prezența unor specta
tori veniți în număr mai mare 
decît în zilele precedente, au avut 
loc confruntări spectaculoase. Me
ciul cel mai echilibrat a fost a- 
cela dintre campionul R. D. Ger
mane Thomas Emmrich și Viorel 
Sotiriu. In primul set, sportivul 
român s-a deplasat foarte bine în 
teren, reușind, primul, să cîștige 
un ghem pe servicul adversarului. 
De altfel, întreg setul s-a disputat 
în contextul unei 'egalități de for
țe, motiv pentru care a fost ne
cesară apelarea la tie-break 
pentru ca în cele din urmă Em
mrich să cîștige cu 7—6. Setul al 
doilea s-a desfășurat în aceeași 
manieră, la scorul de 3—3 Sotiriu 
adjudeeîndu-și un ghem pe ser

„CUPA STEAUA" LA TENIS
Competiția de tenis „Cupa Stea

ua", care se desfășoară în sala 
din Calea Plevnei, a programat 
ultimele partide de simplu din tu
rul I la masculin și feminin. An
gela Crăciun (Cuprom Baia Mare) 
a fost pe punctul de a produce o 
surpriză în întîlnirea cu Florica 
Butoi (C.S.U. Construcții Bucu
rești). A pierdut (2—6, 5—7) nu
mai datorită lipsei de experiență.

Rezultate turul I (masculin) : 
Nemeth (Cuprom) — Chitan (Stea
ua) 7—5, 6—3 ; Bozdog (Progresul) 
— Gussnecher (Steaua) 7—6, 
7—6; Soare (Steaua) — Marin 

etalarea frumoaselor calități pe care 
le au și în care antrenorii și pro
fesorii de specialitate își pun mari 
speranțe pentru a realiza, în vi
itorul foarte apropiat, performanțe 
demne de semnalat. IATÂ CÎȘTIGA- 
TORII etapei pe județ : slalom, fete 
I : Magda Cristian ; băieți I : S. 
Mregea ; fete II : Livia Turbureanu ; 
băieți II: Tr. Suciu ; fete III: Carmen 
Jana ; băieți III : M. Izverniceanu 
(toți de la Șc. sp. Reșița). CÎȘTIGA- 
TORII In „cupa școlii sporti
ve DIN REȘIȚA“ : fond, juniori ! 
Robert Benczik : junioare : Corina 
Lupu ; seniori : Ion Penu; senioare : 
Iuliana Benczik (toți de la Olimpia 
Reșița) ; slalom, seniori : Helmut 
Konecny ; senioare : Geta Ivănescu 
(ambii de la Șc. sp. Reșița) ; ju
niori I : Andrei Balint (Șc. sp. Pe
troșani) ; juniori II : Dan Munteanu 
(Șc. sp. Reșița) : junioare II : Nelida 
Velciov (Șc. sp. Petroșani) ; copii I : 
S. Mregea (Șc. sp. Reșița) ; fete I ; 
Iudith Kardo (Șc. sp. Petroșani).

Doru GLÂVAN-coresp.
CIOCĂNEȘTI — SUCEAVA

La Ciocănești (județul Suceava) s-a 
desfășurat ediția a IlI-a a „Cupei 
speranțelor". La întrecere au parti
cipat 150 de copii de la 8 centre de 
schi din județ. A avut loc o probă 
de slalom, marcat cu 36 de porți. 
Concursul s-a bucurat de o atenție 
deosebită. Organizatorii, s-au stră
duit și au reușit să asigure compe
titorilor condiții excelente de între
cere. IATA CÎȘTIGATORII : băieți 
X: Vasile Tușan (Iacobeni) ; fete 
I : Nicoleta Condra (Vatra Dornei) ; 
băieți II : Mihai Tușan (Iacobeni) ; 
fete II : Cornelia Căpraru (Vatra 
Dornei) ; băieți III : Emil Vențel 
(Iacobeni) ; fete III : Elena Ichim 
(Vatra Dornei).

M. ANDREI-co resp.

(Urmare din pag. 1)

C.C.E. (GRUPA A) : Daugava 
Riga — Sparta Praga 90—71 
(44—36) — cele mai multe puncte i 
Semionova 43 pentru Daugava, 
respectiv Jiraskova 18, Dousova 
17, Ptacikova 11 ; Marița Plovdiv 
— Hellas Gand 85—56 ; „CUPA 
LILIANA RONCIIETTI", GRUPA 
B : Steaua roșie Belgrad — Mi- 
nior Pernik 78—68 (40—30).

în ceea ce privește partida mas
culină Steaua — Dinamo, vom 
menționa că desfășurarea ei a re
liefat buna comportare a majori
tății lotului reprezentativ (precum 
și a celorlalți jucători), cu plusuri 
la capitolele combativitate în apă
rare, tenacitate în lupta sub pa
nou, organizare a acțiunilor pozi
ționale. eficacitate a aruncărilor 
de la distanță și semidistanță (cî- 
teva procentaje semnificative i 
Steaua: 63% la aruncări din ac
țiune, 90% la aruncări libere ; 
Dinamo : 51% și respectiv 83%). 
Actualmente, lotul și-a început an
trenamentele pentru dubla întîl- 
nire cu Olanda (in Olanda, la 22 
și 23 februarie) care va constitui 
un nou test al pregătirilor efec
tuate în vederea participării la 
grupa B a campionatului european.

în sfirșit, vom mai menționa 
că jocul Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Universitatea Timișoara 
(68—71), desfășurat joi seară, a 

viciul lui Emmrich, iar, acesta e- 
galînd atunci cînd a servit Soti
riu. Mai experimentat și posedînd 
o gamă mai variată de lovituri, 
mai decisiv în acțiunile ofensive, 
Emmrich cîștigă setul cu 6—4 și, 
deci, și meciul.

Cealaltă partidă din „sferturi" 
l-a adus față în față pe D. Hără- 
dău și S. Mureșan. în compania 
campionului țării, Mureșan a avut 
o evoluție onorabilă. Totuși nu a 
reușit să-și adjudece decît 4 
ghemuri în primul set, și 3 în- 
tr-al doilea. Rezultat final : Hă- 
rădău — Mureșan 6—4, 6—3.

In celelalte întâlniri s-au înre
gistrat următoarele rezultate i T. 
Ovici — M. Tăbăraș 6—1, 6—1
și T. Marcu — I. Sântei 6—1, 6—4.

Sîmbătă se vor disputa semifi
nalele de simplu și dublu, fina
lele urmînd a avea loc duminică 
de la ora 10 dimineața.

Nușa DEMIAN

(C.S.U. Constr.) 6—3, 6—3 ; Bondoc 
(Petrolistul Cîmpina) — Popovici 
(Tot înainte) 6—0, 4—6, 6—4 ; Vîr- 
golici (Progresul) — Marian (Stea
ua) 4—6, 6—2, 6—4 j Zancu (Tot 
înainte) — Mraz (C.S.U.) 6—4, 
6—3 ; Mitrache (C.S.U.) — Gussi- 
de (Prog.) 3—S, 7—5, 6—4 ; feminin 
turui II : Valeria Balaj (Steaua) — 
Ioana Nichita (Progresul) 6—1, 
6—1 ; Elena Trifu (Steaua) — 
Cosmina Popescu (Tot înainte) 
6—0, 6—1 ; Mariana Nunweiller 
(Dinamo Bv.) — Delia Răileanu 
(Tot înainte) 7—5, 6—0. —

ÎN ANUL 1974
Sezonul 1974, care a adus repre

zentativei române cel de al 4-lea 
titlu mondial, a însemnat un ade
vărat record în activitatea handba
listică internațională: 35 de echipe 
din Europa, Africa, Asia și Ame
rica au susfinut 207 partide inter
naționale. O cifră sugestivă pri
vind repeziciunea cu care handba
lul, devenit sport olimpic, cuce
rește lumea. Ca de obicei, am în
tocmit anualul clasament privind 
o ierarhizare a valorilor pe baza 
unor procentaje între meciurile ju
cate și victoriile obținute.

In fruntea acestei ierarhii (la 
punctaj egal am dat prioritate nu
mărului partidelor susținute) se 
mențin formațiile României și Iu
goslaviei. Handbaliștii noștri și-au 
păstrat titlul de campioni ai lumii 
și în cele 34 de partide (cu 7 mai 
multe decît au jucat iugoslavii) au 
realizat un procentaj foarte ridicat 
(81%). Sportivii iugoslavi (locul III 
la „mondiale") s-au clasat pe pri
mul loc în „Cupa mondială" și 
„Trofeul Iugoslavia", au avut Ia ac
tiv o victorie asupra selecționatei 
române (15—12 la Zavidovici), tota- 
lizînd un procentaj identic.

Foarte aproape de cele două 
fruntașe se situează reprezentativa 
R. D. Germane (locul II la C.M.), 
învingătoare în „Cupa Mării Bal
tice" și tradiționalul turneu pe care 
federația germană de specialitate îl 
organizează în fiecare an în luna 
decembrie. Procentajul de 78% in

încheiat turul secund al Diviziei 
A (grupa 1—6), care va fi reluată 
la 2 martie. Pînă atunci, clasa
mentul se prezintă astfel :
1. DINAMO 16 15 1 1508-1043 31
2. Steaua 16 14 2 1432-1127 30
3. „V“ Timișoara 16 12 4 1210-1103 28
4. I.E.F.S. 16 10 6 1187-1177 26
5. „U“ Cluj-Napoca 16 6 10 1125-1190 22
6. Rapid 16 6 10 1184-120G 22

Gabriela Ciocan a fost și joi seară, 
la Sportcsamok, una dintre cele 
mai bune jucătoare ale Politehnicii.

ATLETISM sfj'o.'»! isi fac de-
BUTUL in actualul se

zon competiționa! de sală cu prilejul 
campionatelor municipale programate în 
sala de la „23 August", astăzi (de la 
ora 17) și mîine (de la ora 9) ® CA
LENDARUL lunii februarie cuprinde ur
mătoarele concursuri de mare importan
ță : 8-9 concursul republican universitar, 
15—16 campionatele republicane ale se
niorilor, 22—23 concursul internațional 
„Cupa de cristal". De asemenea sînt 
prevăzute cîteva participări la concursuri 
peste hotare (Sofia, Budapesta, Berlin 
etc) • BIROUL F.R.A. a aprobat, în 
ultima sa ședință, cererile de transfer a 
115 atleți. Spicuim cîteva dintre acestea: 
Fr. Schneider (C. A. Mediaș), la C.S.M. 
Sibiu, C. Stan (C.A.U.), Elena Neacșu 
(C.S.U. Pitești) la C.S.M. Pitești, V. Teaș- 
câ (C.A.U.) la Farul C-ța, C. Stan (P.T.T.) 
la Steaua, F. Mathe (C.S.M. Cluj), B. Be- 
drosian (Viitorul) la Dinamo, Stefan Le- 
senciuc (Dinamo) la Olimpia — Constructo
rul, M. Hatoș (Dinamo) la Rapid, N. Ones- 
cu (Rovine) la Lie. N. Bălcescu Craiova, 
C. Nemeș (Dinamo) la C S.U. Oradea, 
M. Zarâ (Șc. Sp. A.) la C.A.U.

HANDBAL ™agereala sorti ? 
meciurilor din cadrul semi

finalelor Cupei campionilor europeni vor 
avea loc în ziua de 8 februarie la Basel
(Elveția). După cum se știe, reprezentan
tele țării noastre Steaua și I.E.F.S. Bucu
rești se află în curs de calificare, avînd 
de susținut în deplasare partidele cu T. ), 

cele 38 de meciuri (număr record) 
susținute în 1974 recomandă de la 
sine valoarea acestei formații re
dutabile. Urmează în clasament un 
grup compact de 4 echipe (U.R.S.S.. 
Ungaria, Polonia și R. F. Germa
nia), care asaltează din ce în ce 
mai puternic locurile de pe po
dium. în ceea ce privește selecțio
natele Cehoslovaciei, Norvegiei, 
Danemarcei și Suediei, acestea au 
avut'evoluții contradictorii care nu 
le-au permis să vizeze locuri de 
frunte în competițiile internațio
nale.!!

CLASAMENTUL

J. ROMANIA 34 26 3 5 653-542 81%
2. Iugoslavia 27 22 0 5 570-444 81%3. R.D.G. 38 28 4 6 746-613 78%
4. ULR.S.S. 29 14 6 9 588-527 58%
5. Ungatia 34 18 3 13 649-576 57%
6. R.F.G. 27 15 1 11 456-429 57%
7. Polonia 26 15 0 11 424-384 57%
8. Cehoslovacia 29 12 0 17 522-533 41%9. Norvegia 14 5 1 8 221-254 39%10. Danemarca 23 7 1 15 336-383 32%

11. Suedia 19 5 1 13 318-344 29%
A. VASILIU

* ȘTIRI
• TIMP DE DOUA ZILE, Sala 

sporturilor din Bacău a găzduit în
trecerile dotate cu „Cupa Știința", 
competiție masculină, la care au 
participat patru formații din Di
vizia A I Dinamo București, Di
namo Brașov, „U‘ București și 
Știința Bacău. La capătul unor 
partide deosebit de frumoase, la 
care au asistat peste 2 000 de 
spectatori, echipa clubului orga
nizator a intrat în posesia tro
feului, Intrecînd în finală cu 
12—10 (6—3) pe Dinamo București. 
Iată și celelalte rezultate i Di
namo București — „U“ București 
21—15, Știința Bacău — Dinamo 
Brașov 20—19, Dinamo București 
— Dinamo Brașov 22—18, Știința 
Bacău — „U“ București 15—13, Di
namo Brașov — „U“ București
21—16. Clasamentul final este ur
mătorul (1 1. Știința Bacău, 2. Di
namo București, 3. Dinamo Bra
șov, 4.' „U“ București (I. IANCU, 
coresp.).,

ui
• C.J.E.F.S. TIMIȘ, prin co

misia sa ,'de specialitate, a orga
nizat la Timișoara o nouă ediție 
a „Cupei de iarnă", întrecere la 
care participă anul acesta 7 e- 
chipe (dp fe^ieți și 7 de fete. Iată 
cîteva dintre rezultatele înregis
trate în prima etapă a com
petiției 1 masculin : Tehnome-
tal — Șc. sp. Timișoara 18—13 
(8—8), Lie. 4 — Știința Lovrin 
21—20 (13—10) ; feminin : Victoria 
Guban — Șc. sp. Timișoara 10—5 
(6—1), „13 Decembrie" — Amper- 
metru 26—11 (10—4), Lie. 4 —
Tricoul 26—9 (12—9). Următoarea 
rundă este programată duminică. 
(C. CREȚU. coresp.).

BOXERII FRUNTAȘI AU EVOLUAT LA SIBIU
în sala clubului Independența 

din Sibiu, jpeste 1 000 de specta
tori au urmărit, joi seara, prima 
apariție publică a boxerilor noștri 
fruntași. După o perioadă de pre
gătire efectuată la Păltiniș, in 
cadrul căreih s-a pus accentul pe 
ridicarea capacității de efort, an
trenorii lotului au vrut să verifi
ce, în meciuri de antrenament, 
nivelul acumulărilor elevilor lor.

La întrebarea noastră, referi
toare la modul cum s-au prezentat 
pugiliștii selecționați, antrenorul 
Ion Popa ne-a declarat ! „Pregă
tirile și-au atins scopul propus. 
Băieții au dovedit că au acumulat

îkîf\Ț PATRU ÎNOTĂTORI români au 
iPtwl plecat în Polonia pentru a 
participa la un concurs internațional de 
copii. Este vorba de Florin Mustață 
(Brăila), Mariana Marin (Reșița), loan 
Radu (Cluj) și Flavius Vișan (Ploiești), 
întrecerile sînt programate astăzi și mîi
ne la Poznan.

PAI n PRIMUL TUR AL NOULUI 
CAMPIONAT REPUBLICAN de 

seniori a fost amînat. întrecerile se vor 
desfășura sistem turneu între 9 și 13 
aprilie după ordinea stabilită prin tra
gere la sorți în bazinul acoperit de la 
Cluj-Napoca. • FEDERAȚIA DE SPECIALI
TATE din Ungaria a stabilit programul 
partidelor marelui turneu internațional ce 
șe va desfășura în piscina acoperită din

POLIATLONUL SENIORILOR 
S-A ÎNTRERUPT DIN CAUZA 

DEZGHEȚULUI
MIERCUREA CIUC, 31 (prin 

telefon). Dacă prima reuniune a 
campionatelor de poliatlon, rezer
vate patinatorilor seniori, a avut 
loc în condiții meteorologice fa
vorabile, întrecerile de vineri au 
început sub semnul incertitudinii. 
Ninsoarea din cursul nopții a în
greunat pregătirea gheții și, în 
consecință, organizatorii au fost 
nevoiți să amine cu două ore 
startul, timp în care mercurul 
termometrului arăta o creștere a 
temperaturii. Deci e cald și aici, 
la M. Ciuc... polul frigului din 
țara noastră.

Prima probă din program — 
1 000 m femei — s-a desfășurat 
pe un timp cit de cit corespunză
tor (minus 1—2 grade) inchein- 
du-se cu victoria favoritei, Maria 
Tașnadi. Cînd au intrat în con
curs participanții la 1 500 m băr
bați, gheața se înmuia de la o 
cursă la alta influențînd, evident, 
comportarea patinatorilor, mai a- 
les a acelor care au evoluat în 
partea a doua a probei respec
tive. în final, starea pistei a fost 
hotărîtoare, principalii candidați 
la locurile fruntașe fiind depășiți 
de acei care au concurat mai ’de
vreme. cînd gheața era mai bună. 
Firește în aceste condiții nici nu 
se putea pune problema îndepli
nirii haremurilor impuse de fe
derație pentru atribuirea titluri
lor. Juriul a decis anularea pro
bei de 1 500 m bărbați și a altor 
două probe din program, care 
urmau să se desfășoare (3 000 m 
și 5 000 m). Toate aceste probe se 
vor disputa sîmbătă la Miercurea 
Ciuc, sau la Tușnad, în cazul cînd 
condițiile vor fi favorabile.

REZULTATE TEHNICE : 1 000 m 
femei : 1. Maria Tașnadi (Șc. sp. 
M. Ciuc) 1:51,7, 2. Lidia Vaszi 
(S. C. M. Ciuc) 1:53,3, 3. Eva Szi_ 
geti (Șc. sp. M. Ciuc) 1:54,7. La 
1 500 m bărbați (în concursul a- 
nulat) primul a terminat L. Lazar 
(S. C. M. Ciuc) eu 2:39,7.

Următoarele competiții, „Cupa 
Federației române de patinaj" și 
„Cupa României" se vor disputa 
la Miercurea Ciuc sau la Tușnad, 
de sîmbătă pînă miercuri.

Troian IOANIȚESCU

DIVIZIA NAȚIONALĂ LA SCRIMĂ
Debutul competițional al noului se

zon de scrimă va fi prilejuit de 
floretă și sabie. In cadrul eta
pei I a Diviziei naționale care, pentru 
prima dată, programează in această edi
ție întreceri concomitente pentru scrime- 
rii din A și din B. Astfel, sîmbătă 8 și 
duminică 9 februarie, floreta masculină 
va fi prezentă la București, în timp ce 
sabrerii (care fac o repetiție generală la 
concursul internațional de la Plovdiv) vor 
evolua la lași.

suficiente resurse fizice, dovadă : 
tenacitatea și pofta cu care au 
luptat în aceste meciuri de an
trenament".

în gala de Ia Sibiu, colectivul 
de antrenori, format din I. Popa, 
T. Niculescu, Ș. Neacșu, I. Mîha- 
lic, a urcat în ring următoarele 
perechi i AJ. Turei — R. Cozma, 
C. Gruicscu — F. Ibrahim, M. 
Tone — I. Gavrila, G. Pometcu — 
Gh. Ciochină, S. Cuțov — FI. 
Ghiță, C. Ilajnal — M. Olaru, C. 
Cuțov — I. Fuicu, V. Zilberman 
— V. Didea, D. Cimpoieșu — Gh. 
Grapă, C. Dafinoiu — C. Văran.

Hie IONESCU — coresp. jud.

Insula Margareta (Budapesta) : vineri 21 
februarie : România - U.R.S.S. și Un
garia - Iugoslavia ; sîmbătă 22 februarie: 
U.R.S.S. - Iugoslavia și Ungaria - Ro
mânia ; duminică 23 februarie : Româ
nia - Iugoslavia și Ungaria -U.R.S.S.

POPICE ACTIVITATEA COMPETIȚIO-
NALĂ in noul sezon va 

începe cu disputarea primei etape a 
„Cupei F.R.P." — ediția a ll-a, progra
mată la Reșița în ziua de 8 februarie. 
La întrecerile „Cupei F.R.P." - toate eta
pele — vor participa 40 de popicari, bă
ieți și fete, selecționați de federația de 
specialitate pe baza rezultatelor din parti
dele de campionat din 1974.

VOI FI ASOCIAȚIILE SPORTIVE de 
pe Volea Bîrgăului (jud.

Bistrița-Nâsăud) au luat frumoasa iniția
tivă de a organiza lunar un turneu dotat 
cu o cupă. Organizatoarea competiției va 
fi în fiecare lună o altă asociație spor
tivă. Inaugurarea a fost făcută de A. S. 
Viitorul Josenii Bîrgăului, care a pus în 
joc „Cupa Heniu". Al doilea turneu a 
fost organizat de /A. S. Hîrtia din Prun- 
du Bîrgăului și a fost cîștiqat de echipa 
Viitorul Josenii Bîrgăului. Pe locurile II— 
III s-au clasat formațiile Hîrtia și Știinta 
— ambele din Prundu Bîrgăului. (Al. A- 
xintie-coresp.).

Sportul Pog a 7-o



în turneul de șah de la Orense

FIORIN GHEORGHIU ASPIRĂ

LA PRIMELE LOCURI
înainte de în
de la Orense

Cu doua runde 
cheierea turneului 
(Spania), marele maestru român 
Florin Gheorghiu continuă sâ se 
numere printre fruntașii clasa
mentului. După consumarea a 13 
runde, Florin Gheorghiu împarte 
primul loc cu suedezul Uțf An
dersson. ambii șahiști totalizînd cîțe 
9 puncte. Cu șanse apreciabile în 
disputa pentru victoria finală se 
prezintă și marele maestru danez 
Bent Larsen, care se află pe lo
cul 3, cu 8i/î p (1). în runda a 
13-a, Florin Gheorghiu l-a învins, 
în 41 de mutări, pe spaniolul Jesus 
Diez del Corral.

aan

fotoreporteri
niEMIATÎ Dt A.I.P.S

La Festivalul de la Wijk 
Zee, în grupa maeștrilor interna
ționali, cîștigător virtual este 
Dvorețki (U.R.S.S.) care ocupă 
primul loc în clasament cu ll«/2 
p, fiind urmat de Schmidt (Po
lonia) — 10 p și Victor Ciocâltea 
— 9 p. In runda a 14-a, maestrul 
român Victor Ciocâltea a remi
zat cu islandezul Sigurjonsson, 
iar Dvorețki a cîștigat la Schmidt.

Partidele principale din runda 
a 10-a a turneului feminin 1 Ga- 
prindașvili — Veroczi, Margareta 
Teodorescu — Giessen și Gheor- 
ghieva — Ivanka s-au încheiat 
remiză. Lideră autoritară a cla
samentului continuă să fie cam
pioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) — 9 p. Margareta 
Teodorescu (România) se află pe 
locul 7, cu 4i/2 p.

în grupa marilor maeștri, pe 
primul loc al clasamentului a tre
cut din nou Lajos Portisch (Unga
ria) — 10 p, urmat de cehoslova
cii Vlastimil Hort — 9t/2 p Și Jan 
Smejkal — 9 p.

CUPA 
„KEPES SPORT"

HOCHEI
BUDAPESTA, 31 (prin telefon), 

în capitala Ungariei au început 
vineri întrecerile competiției in
ternaționale de hochei pe gheață 
dotată cu trofeul „Kepes sport", 
la care participă și formația ro
mână Steaua. în prima zi, Steaua 
a evoluat pe patinoarul clubului 
Ujpesti Dozsa, în prezența cîtor- 
va sute de spectatori, în compa
nia echipei cehoslovace Vitko- 
vice. La capătul unui meci dîrz, 
in care formația noastră a pres
tat. în primele două reprize, un 
joc destul de bun, cu acțiuni 
spectaculoase, victoria a revenit 
hocheiștilor cehoslovaci cu 7—2 
(2—0, 1—2, 4—0). Așa cum arată 
și scorul, ultimele 20 de minute 
ale. partidei au fost la discreția 
jucătorilor din Vitkovice.

Cele nouă goluri ale partidei 
au fost înscrise de : Holan și 
Slanski — cite 2, Naivirt, Stan
ko viei și Patzek pentru Vitkovice, 
respectiv, Nagy și Szabo.

Sîmbătă, Steaua va juca cu for
mația budapestană Ferencvaros 
iar duminică, pe Kiss stadion, cu 
o altă echipă maghiară, B.V.S.C.

PRIMELE DOUĂ TIÎEURI CONTINENTALE
AU REVENIT PATINATORILOR SOVIETICI

Campionatele europene de pa
tinaj artistic continuă la Copen
haga. Pentru prima oară în isto
ria competiției, titlul de campion 
continental în proba masculină a

LONDRA, 31 (Agerpres). — A- 
sociația internațională a presei 
sportive (A.I.P.S.) a organizat la 
Londra o expoziție de fotografii 
cu teme sportive, la care au par
ticipat 73 de fotoreporteri profe
sioniști din 17 țări ale lumii. Pre
miul întîi (alb-negru) a fost acor
dat lui Monte Fresco („Daily Mir
ror" — Anglia), iar premiile doi 
si trei au fost atribuite fotorepor
terilor Jean Dusing („Expressen" 
— Suedia) și Pal Geleta („Nep- 
Sport" — Budapesta). Fotoreporte
rul francez Andrd Lecoq, de la 
„L’Equipe-Athletisme Magazin", a 
•obținut premiul I la fotografii în 
culori.

TIRIAC ÎNVINGĂTOR Șl ÎNVINS LA ROANOKE
Alte turnee de tenis

0 După ce a debutat bine, în 
turneul de la Roanoke (statul Vir
ginia), învingînd în primul tur 
pe americanul Jeff Austin cu 6—7, 
6—3, 7—6, tenismanul român Ion 
Tiriac a fost eliminat în optimile 
de finală de către englezul Roger 
Taylor cu 6—3, 7—6. Alte rezul
tate : Gerulaitis (S.U.A.) — Fibak 
(Polonia) 6—4, 7—6 ; Dowdeswell

Noul campion european : 
Vladimir Kovalev

fost cucerit de un patinator 
vietic ț Vladimir Kovalev, 
vîrstă de 21 de. ani, student 
Universității din Moscova. Meda
lia de argint a revenit englezu
lui John Curry, revelația actua
lei ediții a campionatelor, iar cea 
de bronz a fost cîștigată de Iuri 
Ovcinikov (U.R.S.S.).

Iată clasamentul final al pro
bei : 1. Vladimir Kovalev (U.R.S.S.) 
— 233,49 p ; 2. John Curry (An
glia) — 229,48 p ; 3. Iuri Ovcini
kov (U.R.S.S.) — 227,38 p ; 4. Ser- 
ghei Volkov (U.R.S.S.) — 225,85 p ; 
5. Lăszlo Vajda (Ungaria) — 222,22 
p ; 6. Zdenek Pazdirek — (Ceho
slovacia) — 215,26 p.

Pentru a treia oară consecu
tiv, celebrul cuplu sovietic Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev a 
cucerit titlul european de pati
naj artistic în proba de perechi.

Irina Rodnina și Aleksandr Zai
țev au totalizat în clasamentul fi
nal 141,86 p, fiind urmați de două 
perechi din R. D. Germană : 
Romy Kermer — Rolf Oesterreich, 
cu 139,85 p, și Manuela Gross — 
Uwe Kagelmann, cu 135,41 p.

în proba de dansuri, după exe
cutarea figurilor impuse, conduce 
cunoscuta pereche sovietică Lud
mila Pahomova — Aleksandr Gor- 
șkov, cu 104,68 p. Urmează cuplu
rile Hilary Green — Glynn Watts 
(Anglia) — 100,12 p și Natalia
Liniciuk — Ghenadi karponosov 
(U.R.S.S.) — 98,72 p.

După desfășurarea programului 
„scurt", în campionatul european 
de patinaj artistic — proba femi
nină — pe primul loc în clasa
ment se află Dianne de Leeuw 
(Olanda) cu 124,11 puncte, urma
tă de Christine Errath (R. D. Ger
mană) — 123,60 puncte.

so- 
în 
al

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

a-

TELEX 0 TELEX 0 TELEX 0 TELEX
I.a Kiev s-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Spartak și for
mația poloneză Ruch Chorzow, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale 
Cupei campionilor europeni la hand
bal feminin. Gazdele au repurtat vic
toria cu 14—10 (6—4). ' ' “
în primul joc (scor : 
sovietică s-a calificat 
competiției.

semifondist american Rick
oter a cîștigat proba de 

performanța de 3:57,1.

Wohlhu- 
milă, cu

meciului

învingâtoare și
15—12). echipa 

in semifinalele

în competițiileRezultate înregistrate
europene de baschet : Cupa campi
onilor europeni — masculin (meciuri 
tur din etapa a treia a grupelor sfer
turilor de finală) : Maccabi Tel Aviv 
— Alvick Stockholm 104—72 (62—30) : 
UBSC Viena — Balkan Botevgrad 
101—72 (49—33) ; Slavia Fraga —
Mechelen (Belgia) 85—85 (43—39) : 
Berck (Franța) — Real Madrid 86—103 
(41—50).

Cea de-a cincea partidă 
dintre maestrele sovietice 
tina și Nana Aleksandria, 
dispută, la Moscova, finala turneului 
pretendentelor la titlul mondial fe
minin de șah, s-a întrerupt la mu
tarea a 41-a. Scorul meciului este în 
prezent 21/2—1‘/2 P în favoarea Irinei 
Levitina.

a
Irina Levi- 

care-și

La „Palatul Sporturilor" de la Luj- 
niki se desfășoară în prezent un tur
neu internațional de mini-fotbal, la 
care, altături de cinci echipe din ca
pitala U.R.S.S., participă și selecțio
nata orașului Sofia. In primele două 
partide : Spartak —- Torpedo 6—4 
(2—1) ; ȚSKA — Dinamo 4—3 (0—3).

(Rhod.) — Gisbert (Sp.) 6—2, 3—6, 
7—6 ; Gerulaitis — Gene Mayer 
6—2, 6—3 ; Fassbender (R.F.G.) — 
Granat (Cehoslovacia) 7—5, 6—4.

• La Merrifield (Virginia), în 
turul 3 : Kerry Melville (Austr.)— 
Betty Stove (Ol.) 6—2, 6—3 ; Mar
tina Navratilova (Cehosl.) — Kathy 
Kuykendall (S.U.A.) 6—3, 6—1.

0 La Richmond, olandezul Tom 
Okker l-a învins cu 6—3, 6—2 pe 
suedezul Kjell Johansson, iar
mericanul Arthur Ashc a dispus 
cu 6—3, 6—1 de iugoslavul Zeliko 
Franulovici. Alte rezultate : Onny 
Parun (Noua Zeelandă) — Berto
lucci (Italia) 7—6, 5——7, 6—3 ; Gil— 
tinan (Australia) — Dominguez 
(Franța) 6—3, 6—3 ; Borowiak
(S.U.A.) — Reid (S.U.A.) 6—1, 6—2; 
Warwick (Australia) — Manson 
(S.U.A.) 6—4, 4—6, 6—2.

• Astăzi va începe la Palm
Springs (California) meciul de 
tenis dintre echipele S.U.A. și 
Mexicului din cadrul „Cupei Da
vis". Iată ordinea primelor două 
jocuri : Stan Smith (S.U.A.) —
Raul Ramirez (M) și Roscoe Tan
ner (S.U.A.) — Roberto Cha
vez (M).

HOCHEI. — La Dusseldorf s-a 
disputat întîlnirea dintre echipele 
reprezentative ale R. F. Germania 
și Japoniei. Sportivii niponi au 
terminat învingători cu 4—3 (1—0-, 
0—2, 3—1).

SCHI — „Cupa Mondială", a 
programat la St. Gervais o probă 
feminină de slalom special, în 
care victoria a revenit sportivei 
elevețiene Lise-Marie Morerod, cu 
timpul de 83,41. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Hanny Wenzel 
(Liechtenstein) 
Miltermaler 
83,99.

Vineri, la 
tat o probă 
din cadrul 
dahar". Victoria a revenit sporti
vei elvețiene Bernadette Zurbrig
gen, urmat de Annemarie Proll-

Moser (Austria) și de Marie The- 
rese Nadig (Elveția). în clasa
mentul „Cupei Mondiale" conti
nuă să conducă Annemarie Proll- 
Moser cu 243 p.

AMEȚITOARELE VITEZE
83,57 și Roși

(R. F. Germania) —

Chamonix, s-a dispu- 
feminină de coborîre 
„Cupei Arlberg-Kan-

Cu prilejul unui concurs atletic, des
fășurat pe teren acoperit la Lenin
grad. tînărul sportiv sovietic Iuri 
Zvezdin a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu 7,82 m. Rezultatul con
stituie cea mai bună performanță 
mondială, pentru juniori, obținută în 
actualul sezon.

în cadrul concursului atletic „indoor", 
desfășurat ia Anaheim (California), 
sprinterul' american Mike Lay a fost 
cronometrat în proba de 60 yarzi plat, 
cu timpul de 6.1. Alte rezultate : să
ritura în înălțime : Jo Phillips — 2,13 
iți : două mile : Bob Thomas — 8:51 ; 
500 yarzi : Benny Myles — 57,1.

ta concursul atletic de sală de la 
Bloomington (Indiana), cunoscutul

Cu prilejul unui concurs de patinaj 
viteză, desfășurat la Dresda, tînăra 
sportivă Ines Bautzmann (R. D. Ger
mană) a parcurs 3 000 m in 4’54”7/10 
(cea mai bună performanță mondială 
pentru junioare).

Fostul campion mondial de box la 
categoria grea George Foreman a 
declinat oferta de a-1 întilni pe ar
gentinianul Oscar Bonâvena în meci 
..semivedetă" al galei In care Cassius 
Clay își va pune titlul în joc în fața 
lui Chuck Wepner. După cum se știe, 
gala va avea loc la 24 martie la 
Cleveland. Organizatorii au decis ca 
Oscar Bonavena să-l întîlnească pe 
Ken Norton. însă nu în cadrul ace
leiași gale, cl pe ringul altui oraș, care 
urmează să fie stabilit zilele acestea.

C.I.O. urmărește stadiul lucrărilor
de la Montreal

AMSTERDAM, 31 (Agerpres). — 
In cadrul unei ședințe care a avut 
loc la Amsterdam, lordul Killa- 
nin, președintele Comitetului in
ternațional olimpic (C.I.O.) și alte 
oficialități ale acestui for au avut 
o serie de discuții cu reprezentan
ții Comitetului olimpic canadian 
privitoare la stadiul construcțiilor 
sportive care, în anul 1976, vor 
găzdui Jocurile Olimpice de vară.

Reprezentanții Comitetului olim
pic canadian au prezentat pe larg 
situația lucrărilor de construcție 
a Satului olimpic și a stadionului 
central. De asemenea, au anunțat 
conducerea C.I.O. că in următoa
rele trei zile vor prezenta un am
plu raport asupra actualului sta
diu al tuturor bazelor sportive 
canadiene.
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TIMBRELE MOSCOVEI
Poșta sovietică țintește — 

in mod firesc — să fie pri
ma emițătoare de timbre de
dicate Jocurilor Olimpice de 
vară din 1980, care au fost 
încredințate Moscovei. lată 
de ce. s-a și anunțat emite
rea primei colițe, cu 4 timbre 
reprezentind : palatul soortu- 
rilor apartinind clubului ȚSKA, 
arena atletică „Frații Zna- 
menski" din parcul Sokolniki, 
marele stadion central „V. I. 
Lenin" din complexul Lujniki 
si noua pistă de canotaj de 
la Himki. Cele 4 mărci sînt 
reunite sub inscripția „Insta
lațiile sportive ale Moscovei — 
capitala Olimpiadei *80 - a- 
siqurâ succesul celei de a 
22-a ediții a J.O. de vară".

noar ale tatălui elevei de 
18 ani și a pretențiilor, 
sale de a dicta peste capul 
antrenoarei Rosemarie Brii- 
ning...

FEMEI LA CROSUL SAO 
PAULO ?

La sfârșitul acestui an, pen
tru prima oară în istoria 
tradiționalului cros de Anul

Recklinghausen, Hilversum, Os
lo, Dinslaken și Berlin-Ma- 
riendorf, 12 driven campioni 
naționali își vor disputa tit
lul de campion european al 
curselor de trap. Alături de 
deținătorul titlului, austriacul 
Adolf Uebleis, sînt înscriși : 
Paul Martens (Belgia), Harald 
Lund (Danemarca), Aarne Ny
man (Finlanda), Gerard Mas
ele (Franța), Horst Bandemer 
(R.F.G.), Giuseppe Guzzinati

cicliști incriminați, 14 sini 
profesioniști și 18 amatori.

EXOD SPRE SUD...

Celebrul atlet suedez Ric
ky Bruch, corecordman ol lu
mii în proba de aruncare a 
discului, cu performanța de 
68,40 m, a anunțat că se va 
stabili în Franța. Ricky Bruch 
a declarat că schimbarea do-

PRIMUL INSTITUT

TATĂL PATINATOAREI...
După mai multe inci

dente, petrecute la Gar- 
misch Partenkirchen, cu 
ocazia campionatelor ță
rii, federația vest-germa- 
nă de patina) artistic a 
atras atent-ia concurentei 
Gerti Schanderi (clasată a 
4-a la ultimele campiona
te mondiale) că nu va 
putea participa la viitoa
rele campionate europene 
de la Copenhaga dec.it în 
cazul în care tatăl ei, Jo
hann Schanderi. nu va 
face deplasarea în Dane
marca ! Măsura a fost 
luată in urma intervenți
ilor inoportune pe pati-

Nou de la Sao Paulo, vor par
ticipa și femeile la cursa de 
peste 8 km, disputată pe stră
zile marelui oraș. Aceasta este 
hotărîrea organizatorului, ..Ga
zeta Deportiva", care înțelege 
să onoreze astfel Anul inter
național al femeii, rospunzînd 
unei propuneri a asociației 
,,Road Runners Club". Același 
club se străduie, de altfel, să 
obțină aprobarea 
ticiparea femeilor 
nul olimpic de la 
Î980. Pînă atunci 
de al 51-lea cros . .
Paulo organizatorii vor invita 
cele mai Sune alergătoare de 
fond din lume.

Noua stea a schiului al
pin este austriacul Franz 
Klammer, care domină net 
clasamentul „Cupei mon
diale". N-au trecut nici două 
Olimpiade de cind asemenea 
onoruri ii reveneau france
zului Jean-Claude Killy. în
trebarea tot mai frecventă 
ce se pune privește ipotetica 
diferență dintre așii a două 
epoci nu prea depărtate, pen
tru a se putea măsura pro
gresul realizat. Ei bine, 
comparația este stupefiantă 
chiar și pentru 
Luind 
pildă,

specialiști, 
considerare, de 

curse clasice de 
pe pirtii al căror 
a căror lungime 
schimbat in de-

in 
4 

coborîre, 
profil și 
nu s-au 
cursul anilor, și punîndu-le 
cap la cap, se constată că 
schiorul Klammer, in 1975, 
l-ar fi întrecut pe Killy din 
1967 cu... peste 62 de me
tri ! Diferența reiese din 
sporul considerabil de vi
teză înregistrat in concursu
rile zilelor noastre. Iată un 
singur exemplu : celebra 
cursă de pe Lauberhorn (di
ferență de nivel 1012 m și 
o lungime invariabilă) se 
ciștiga cu 30 de ani in urmă 
in aproximativ 5 minute, cu 
20 de ani în urmă — cu 
3:27, acum 6 ani cu 3:01 și 
astăzi — cu 2:35. Altă com
parație : in aceeași cursă 
la Wengen, Killy realiza, 
1967, o viteză medie de 
km pe oră, în timp 
Klammer realiza, in 1975 
97 km/oră.

In general, vitezele 
crescut extraordinar (în mai 
toate coboririle mari se ob
țin medii orare de peste 
100 km), subliniind o fra
pantă evoluție, un progres 
care nu poate fi explicat 
decit judecindu-l și in con
textul ameliorării echipamen
tului și a materialelor. Schiuri 
noi, bocanci și legături de 
concepție nouă, îmbrăcă
minte aerodinamică, lăcuită, 
pentru facilitarea penetra
ției prin curentul de aer etc. 
Pare îndreptățită remarca 
ziarului „Sport"-Zurich, 
trivit căreia dacă, in ase
menea 
vist pe 
luneca 
curșele 
pentru 
chiar decit cursele automo
bilistice. (vib)

Guvernul Republicii Pe
ru a luat o serie de mă
suri pentru dezvoltarea și 
răsplndirea sportului in 
cuprinsul țării. Astfel, a 
fost înființat primul Insti
tut de educafie fizică ctt 
sediul la Lima.

tncepind cu anul 1373, in 
școlile peruviene iți vor 
face apariția primit 200 de 
instructori sportivi. Parale’ 
au fost in ființate ți scoli 
de antrenori, cu durata de 
doi ani, pentru diferttelc 
ramuri ale sportului. Se 
creează astfel o bază so
lidă pentru practicarea 
sportului ți selecționarea 
din ritului maselor a celor 
mai buni sportivi.

de 
in 
82 
ce

au

(Italia), Ulf Thorensen (Nor
vegia). Jan Waqenaar (Olan
da). Gheorghe Tănose (Româ
nia), Olie Goop (Suedia) și 
Ferenc Menyhart (Ungaria). 
Primii 4 clasați în campiona
tul european Se califică pen
tru campionatele mondiale ale 
trăpașilor, - care vor avea loc 
între 2 și 12 aprilie în Aus
tralia și Noua Zeelandă.

BILANȚUL DOPINGULUI
Serviciul medical al Fe

derației franceze de ciclism 
a făcut bilanțul celor 960 
de analize anti-doping e- 
fectuate in cursul anului 
1974. Din statistica înche
iată reiese că — atlt la 
profesioniști* cit șl ia ama
tori — s-au găsit 18 ciiZXLr-l. 
pozitive, 2 încercări de 
fraudă și 12 cazuri în care, 
urmele erau prea puțin o- 
vidente. Dintre cel 32 de

miciliului se datorează... 
mei mai bl înde din sudul 
Franței, care-i va permite să 
se antreneze mai multe luni 
pe an. Dacă nu cumva e vor
ba de exemplul contagios al 
compatriotului 
Borg...

cli-

său Bjorn AȘCHIA NU SARE
DEPARTE...

CONGRES ȘTIINȚIFIC
pentru par
ia marato- 

Moscova. în 
însă, la cel 
de la Sao

CAMPIONATUL DRIVE- 
RILOR

In cursul a 12 reuniuni, intre 
28 februarie și 9 martie, 
la Paris-Vincennes, Viena,

în cadrul manifestărilor ști
ințifice prilejuite de Jocurile 
Olimpice de vară de la Mont
real, va avea loc, la 11—16 
iulie 1976, în orașul Quebec, 
un important congres care se 
va desfășura sub patronajul 
UNESCO. Tema congresului 
este : Activitatea fizică și
bunăstarea oamenilor". Sînt 
așteptați să participe pește 
3000 de medici șî specialiști* 

din diferite domenii ale știin
ței.

In cadrul unui concurs 
atletic, la Varșovia, a e- 
voluat și fiica Elzbietet 
Dunska-Krzesinska, cam
pioană olimpică In proba 
de săritură In lungime la 
Jocurile de la Melbourne 
(1956). Tînăra Elzbieta 
Krzesinska, In vîrstă de 
16 ani. a cîștigat proba de 
săritură în înălțime, cu 
un rezultat promițător: 
l,'7i m. Se mai poate spu
ne oare : așdhia nu sare 
departe... ?

po-

condiții, fiecare tu- 
schiuri va putea a- 
mai repede, atunci 

schiorilor au făcut 
omenire mai mult
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