
INTR 0 ATMOSFERĂ DE PUTERNIC ENTUZIASM

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
PROPUS CANDIDAT

ÎN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ
nr. 1 ,,23 AUGUST DIN CAPITALA
PENTRU ALEGERILE DE DEPUTAȚI | 
ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

puternic entuziasm, adunarea cetățenilor dinintr-o atmosferă de 
circumscripția electorală nr. 1 „23 August", municipiul București, dină 
glas voinței unanime a locuitorilor acestei puternice zone industriale 
a Capitalei — ilustrară 
ciale a țării — a propus candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, in 
alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, 
nere constituie o expresie elocventă a înaltei stime și 
cetățenilor României socialiste pentru cel mai iubit 
strălucitul militant revoluționar care a făcut atît de 
nele și fericirea patriei, pentru cauza socialismului, 
munist care da peste patru decenii militează în rîndurila mișcării noas
tre revoluționare, îndeplinind misiuni de cea mai inaltă răspundere.

vie a dinamismului dezvoltării economico-so-

Această propu- 
prețuirii tuturor 
fiu al națiunii, 

mult pentru bi- 
inflăcăratul co-

înlruniți luni Ia amiază, în hala 
fabricii de motoare a întreprinde
rii „23 August", cei peste 6 000 de 
cetățeni —- muncitori, ingineri, 
tehnicieni, economiști ai acestei 
mari citadele- a metalurgiei româ
nești, din alte întreprinderi — 
„Republica", Mașini-unelte și a- 
gregatc, „Electroaparataj", F.R.B., 
Filatura de lină pieptănată, „Pro
gresul" etc., ca și numeroși cetă
țeni din acest cartier, tineri și 
vîrstnici, și-au manifestat cu însu
flețire sentimentele de profundă 
gratitudine față de
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese 
sentimente de dragoste și respect 
față de secretarul general al 
partidului.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Marin Enache, prim-se- 
cretar al Comitetului P.C.R. al 
sectorului III.

în cadrul adunării a luat cuvîn- 
tul tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal

tovarășul

București al P.C.R., președinte al 
Consiliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste.

Ne revine deosebita einste și 
onoare — a spus vorbitorul — să 
propunem, în numele Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, ca în circumscripția elec
torală nr. 1 a municipiului Bucu
rești, pentru Marea Adunare Na
țională, să candideze tovarășul 
NICOLAE -----
general 
Român, 
Socialiste 
Frontului

Propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie candidatul Fron
tului Unității Socialiste în circum
scripția electorală nr. I a fost pri
mită de miile de cetățeni cu en
tuziasm, cu ovații și aclamații. 
Minute în sir se scandează cu în
suflețire „CEAUȘESCU - P.C.R.". 
„CEAUȘESCU-P.C.R."-.

să
CEAUȘESCU, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
România, președintele 
Unității Socialiste.
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Turiștii — oaspeli obișnulfi in Poiana Brașov — la o nouă intîlnire cu pirtiile de schi

„O deosebită atenție se va acorda activităților sportive și turistice 
care se pot practica în mod organizat sau independent și au influență favo
rabilă asupra stării fizice și sănătății..."

(Din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului).

TURISMUL - OPȚIUNE PENTRU SĂNĂTATE
• Inițiative valoroase ® Discontinuități

nemotivate ® Frumusețile patriei ne așteaptă !

(Continuare în pag. 2-3) I

Este un adevăr axiomatic fap
tul că turismul, mișcarea în aer 
liber, constituie unul dintre cele 
mai eficace mijloace. în combate
rea racilelor civilizației moderne 
și, în principal,. a -sedentarismu
lui, factor agravant1, pentru multe 
funcțiuni ale organismului uman. 
Aflat la îndemîna tuturor, cu atît 
mai mult cu cît țara noastră dis-

PE FAGAȘUL JOCULUI
Așa după cum am mai subliniat 

și cu altă ocazie, precedentul se
zon rugbystic a evidențiat o lău
dabilă orientare a echipelor de pe 
prima scenă spre jocul modern, 
deschis. Au mai fost uitate vechi
le păcate : tactica de cîștigare a 
terenului prin repetate lovituri 
de picior — chiar în momentele 
de avantaj numeric în atac —, 
închiderea balonului în „cafuiaje" 
inutile etc. Nu puține au fost 
formațiile care, dincolo de rezul
tatul în sine, au etalat apreciabile 
cunoștințe tehnice, traduse prin- 
tr-o pronunțată manieră combina- 
tivă, pusă în slujba spectacolului. 
Desigur, aceste sumare conside- 
rațiuni nu privesc chiar toate pro
tagonistele. Tocmai de aceea, să 
ne oprim puțin asupra realizări
lor rugbyștilor noștri de frunte, 
sprijinindu-ne pe graiul inataca
bil al cifrelor.

„Team“-urile cele mai producti
ve s-au arătat a fi Steaua (seria 
I) și, mai ales, Farul (seria a 
Il-a). Constănțenii nu au lăsat în 
opt etape decît un punct (la Bîr- 
lad), asigurîndu-și, 
în turneul final, de 
jul din dreptul lor 
excepție : 184—36 ! 
moașă performanță 
nută printr-un joc 
ofensiv, desfășurat de un lot va
loros. Elevii lui Mihai Naca au 
înscris 24 de încercări ! Interesant 
de adăugat că pe lista marcato
rilor figurează nu mai puțin de 
12 nume, Ianusievici, Mușat și 
Caragea, fiind realizatorii a cite 
4 încercări. Specialistul fazelor 
fixe și al „drop“-ului a rămas în 
exclusivitate Bucos : 10 lovituri 
de pedeapsă, 10 lovituri de picior 
căzute și 14 transformări !

Campioana, Steaua, a avut o 
plecare foarte greoaie, a pierdut 
trei partide, dar treptat și-a re
găsit echilibrul, săltîncf pe locul 
al treilea în prima serie. Puncta-

său (131—75) 
au

practic, locul 
elită. Puncta- 
este unul de 
Această fru- 
a fost obți- 

permanent

verajul 
strează că militarii 
atac, însă greșesc des Iii fazele 
de apărare. Braga, de exemplu, 
a realizat patru încercări de pe 
aripă, dar a ratat cel puțin încă 
pe atîtea, purtînd în plus și po
vara morală a unor ezitări care 
au dus la fructificarea acțiunii 
adversarilor. în total, Steaua a 
marcat 18 încercări, 11 lovituri de 
pedeapsă, 2 „drop“-uri și 10 trans
formări. De remarcat aportul de
cisiv al pachetului de înaintași, 
într-adevăr punctul forte al echi
pei, de la care, însă, se așteaptă 
exagerat „tranșarea" disputei și de 
abia după aceea, grație unei pre
gătiri fizice superioare, întreaga 
garnitură iese curajos la joc. Se 
cuvin mențiuni pentru veteranul 
Ciornei, imoetuosul Munteanu, 
combativii Cioarec, Marin Iones- 
cu, Șerban și Postolache. Dintre 
oamenii liniilor din spate, Matc- 
cscu, Durbac și Radu Ionescu, 
s-au dovedit aceiași jucători de 
bază.

Un bun rezultat a obținut. în 
ansamblu și Universitatea Timi
șoara, lidera primei serii, dar nu 
și o comportare pe măsura aces
tei clasări. Sinceri să fim, ne aș
teptam la mai mult din partea 
bănățenilor. Iată ce ne arată sta
tistica în ceea ce-i privește : 
G6—42 (5 încercări, 5 lovituri de 
picior căzute, 9 lovituri de pe
deapsă șl 2 transformări), desigur, 
cifre nesatisfăcătoare pentru pre
tențiile antrenorului Mitică Anto
nescu și ale consacraților Răș- 
canu, Tătucu, Florescu, Volmann, 
Duță, Suciu, Peter, ale mai tine
rilor Dumitru, Malancu, Chiciu 
ș.a., care s-au mulțumit a se păs
tra în limitele unui joc prea eco
nomic.

Pe linia unor evoluții spectacu
loase s-au înscris și Știința Pe
troșani, T.C. Ind. Constanța, Di
namo ți pe alocuri Sportul stu-

demon- 
forță în

dențesc. Trebuie adăugat .însă că 
ele au avut prestații inegale. Con- 
structorul-Buzău are numai trei 
victorii, dar nu riscăm nimic con- 
siderînd-o revelația sezonului.

Dimitrie CALUMACHI
Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

pune de nenumărate frumuseți 
dăruite de natură sau făurite de 
mîna omului, turismul, ca activi
tate de masă, se poate practica în 
orice sezon, fără eforturi costisi
toare, de către toate 
de cetățeni, indiferent 
sau profesie.

Tocmai de aceea în 
Plenarei C.C. al P.C.i 
bruarie—martie 1973, cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului •— al cărei mod 
de înfăptuire va fi analizat la 
apropiata Conferință pe țară a 
mișcării sportive — se prevede 
acordarea unei atenții deosebite 
activităților turistice, care se pot 
practica în mod organizat sau in
dependent, un rol important în 
acest domeniu revenind sindicate
lor, organizațiilor de tineret și a- 
sociațiilor sportive din întreprin
deri și instituții.

în planurile de măsuri elabora
te de C.N.E.F.S., U.G.S.R., U.T.C. 
și Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor pentru aplicarea 
Hotărîrii de partid s-au prevăzut 
o serie 
eficace 
mului.
1973—74 
noscut 
Lansat plenar în anul 1974, con
cursul republican „Amicii drume-

categoriile
de vîrstă

Hotărîrea
R. din fe-

de acțiuni deosebit de 
pentru promovarea turis- 
Drept urmare, în anii 
turismul de masă a cu- 
o puternică ascensiune.

(iei" a înregistrat cifre record de 
participare. Tntr-o serie de județe 
ca Buzău, Neamț, Arad, cît și în 
municipiul București, mii și mii 
de concurenți au primit deja bre
vetul oferit celor care au îndepli
nit haremurile fixate de regula
mentul de participare. Acțiunile 
„Tineri, să ne cunoaștem patria 
socialistă", 
nieri pe cărările patriei" și 
rezervate tineretului din 
noastră ș-au desfășurat în 
ții net superioare anilor 
denți, iar „Expedițiile Cutezători
lor" au atins o cifră record de 
participare: peste 30 900 de pio
nieri care, în excursiile lor, au 
colindat munții și dealurile, au 
călătorit cu ambarcații pe diferita 
rîuri și în deltă, efectuînd 
coperiri arheologice, culegînd 
se de folclor și etnografie.

Tot în această perioadă 
afirmat o mulțime 
locale : au fost create noi trasee 
turistice și marcaje (de pildă, la 
inițiativa Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Vilcea au participat sute de elevi, 
îndeosebi de la Liceul economic 
din Călimănești), s-au înființat 
cluburi și asociații de turism de 
tipul „Prietenii naturii" 
București etc. A intrat 
ție organizarea de

„Floarea de colț", „Pio- 
altele 

țara 
condi- 
prece-

des- 
pie-

s-au
de inițiative

la Sibiu, 
în tradi- 
competiții

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2-3)

LUPTĂTORII NU AU ODIHNĂ...

In sala de antrenament din Poiana Brașov, proaspătul campion mon
dial, Ladislau Șimon, exersează „turul de cap“ cu cdlegul sau, 
Viorel Enache, -• Foto : Dragos NEAGU.

© Antrenament® intense 
pentru îmbunătățirea forței 
și rezistenței © Multe ore 
de muncă pentru însușirea 
modului de luptă cerut de 
noile prevederi ale regu
lamentului F.I.L.A.

Zi frumoasă de iarnă în Poiana 
Brașovului. Frigul din timpul 
nopții mai stăruie încă diminea
ța, chiar la ora 9, cînd în fața 
hotelului „Montan" se adună gru
puri de tineri îmbrăcați în tre
ninguri multicolore. Sînt compo- 
nenții loturilor naționale de lup
te greco-romane și libere, convo- 
cați în frumoasa stațiune monta
nă pentru o scurtă perioadă de 
pregătire, de „ozonificare". In 
acest an, ultimul înaintea Jocu
rilor Olimpice de la Montreal, pe 
luptătorii români îi așteaptă con
fruntări importante : C.E. de la 
Ludwigschafen (R.F.G.), în perioa*- 
da 27 aprilie — 3 mai și C.M. de

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)



TOVARĂȘUL în cupele europene de
; i .1' 'f

NICOLAE CEAUȘESCUr

PROPUS CANDIDAT
ÎN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ 

nr. 1 „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ5»

(Urmare din pag. 1)

în numele colectivelor întreprin
derilor și locuitorilor din circum
scripția electorală nr. 1 „23 Au
gust", propunerea a fost susținută 
cu entuziasm și atașament deplin 
de către vorbitorii : ing. Alexan
dru Roșu, directorul general al 
întreprinderii „23 August", prof. 
Dumitru Giurea, directorul liceu
lui nr. 29 „Alexandru Sahia“, 
Marcelian Dumitra, secretarul or
ganizației U.T.C. de la F.M.U.A.B., 
Pavel Simici, medic la spitalul cli
nic „23 August", Anicuța Dumitru, 
de la Filatura de lină pieptănată 
București, Elena Stănescu, pre
ședinta comitetului sindicatului de 
la întreprinderea „Electr.oaparataj" 
și loan Matei, pensionar.

în încheierea adunării, pârtiei» 
punții au adresat o scrisoare 
tovarășului Nicolae Ceaușescu prin

7 v

il roagă să accepte propune-care
rea de a fi candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circumscrip
ția electorală nr. 1 — 23 August, 
în alegerile pentru Marea Aduna
re Națională de la 9 martie.

Făcindu-ne cinstea deosebită de 
a ne reprezenta, că și pînă acum, 
în forul suprem legislativ al țării 
— se arată în scrisoare — aceasta 
constituie pentru noi o mare onoa
re și, totodată, un imbold in în
treaga noastră activitate pe care 
o desfășurăm pentru realizarea 
obiectivelor și sarcinilor ce ne 
revin pentru înfăptuirea mărețelor 
hotărîri adoptate de istoricul Con
gres al XI-lea al P.C.R.

Adunarea ia, sfîrșit într-o at
mosferă de mare însuflețire. Se 
aclamă cu ențuziasm 
partid, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru patria noastră 
socialistă.

pentru
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CONFRUNTĂRI DIFICIL

TURISMUL-OPȚIUNE PENTRU SĂNĂTATE I
(Urmare din pag. 1)

cicloturistice ca „turul județului" 
sau „turul orașului" în județe ca 
Ialomița sau Neamț, în orașele 
Cluj-Napoca, Călărași, Roman și 
altele.

Turismul a început să fie prac
ticat nu _ j ”
bicicleta, ci și cu ambarcațiuni 
pe Dunăre (inițiativa unor aso
ciații din județul Constanța), iar 
forma „Caravană auto" a devenit 
obișnuită in multe localități : de
plasarea pînă aproape de obiecti
vul turistic se face cu autoturis
mele, apoi începe deplasarea pe 
jos, cu corturile în spate.

A devenit o obișnuință în multe 
întreprinderi și instituții să se or
ganizeze excursii de sfîrșit 
săptămînă, în această direcție ex- 
cdînd unele asociații sportive 
județul Olt (Aluminiu Slatina, Va
gonul Caracal), Timiș, Bihor, aso
ciația sportivă de Ia combinatul 
de prelucrare a lemnului din 
Brăila etc. Dar turismul de masă 
a început să pătrundă și în me
diul rural, în unele asociații spor
tive de la sate (exemplu în comu
na M. Kogălniceanu — Tulcea), 
iar inițiativa de a introduce în 
competiția republicană „Cupa ti
neretului" și o probă de orientare 
turistică â determinat râspîndirea 
turismului competițional, toate ju
dețele țării fiind prezente pentru 
prima oară, în finala pe țară, și 
la această ramură dc sport. Co
misiile de turism-alpinism au de
venit deosebit de active în jude
țele Iași, Dolj, Neamț, Sibiu, Satu 
Mare, Arad, Dîmbovița, fapt care 
a determinat o creștere numerică 
a participanților 
excursii.

S-a realizat..mult ? 
puțin în turismul de

numai pe jos sau cu 
ci

de

din

la diferite

S-a realizat 
masă ? După

părerea noastră, în ansamblu, 
se poarte vorbi de un puter
nic curs ascendent în domeniul 
turismului de masă. Dar fenome
nul are discontinuități. Sînt jude
țe (Alba, Teleorman, Brăila, Gorj 
etc.) în care, în ciuda existenței 
unor condiții excelente, se face 
prea puțin pentru practicarea tu
rismului de masă. Cicloturismul 
și mai ales ciclocrosul sînt prac
ticate sporadic în mai toate jude
țele țării, deși zeci de mii de 
oameni sînt posesori de biciclete 
și dornici să îâc'ă excursii, iar în 
planul de m^suț-j al. U.G.S.R. s-a 
prevăzut ca fiecare asociație să 
organizeze lunar minimum două 
acțiuni de acest gen.

Sînt încă mujte întreprinderi 
și instituții în pare nu s-a orga
nizat în anul. 1974 nici o acțiune 
turistică de masă, vreo excursie 
spre zone de . agrement sau o- 
blective turistice, deși există con
diții pentru aceasta. Turismul in 
mediul rural se dezvoltă mult 
prea încet și el cuprinde, de re
gulă, tineretul școlar.

Planurile de măsuri elaborate 
de C.N.E.F.S., U.G.S.R., U.T.C. și 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor sînt în curs de aplica
re, iar efervescența produsă pe 
plan local și în domeniul turis
mului de masă — în urma Hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie 1973 — determi
nă noi și noi inițiative pentru a- 
tragerea cetățenilor în practicarea 
acestui sport de masă. Creșterea 
continuă, amplificată de Ia an la 
an, a bazei materiale necesare 
turismului (cabane, campinguri, 
moteluri, instalații de teleferic, c- 
chipament etc,), cit și înlesnirile 
acordate excursiilor în grupuri 
organizate, sînt de natură să ducă 
la creșterea numărului de prăcti- 
canți ai turismului.
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POIANA BRAȘOV, 3 
lefon). 50 de cțincuren 
s-au prezentat lă startul campio
natului republican de biatlon, 
foarte entuziaști să se evidențieze 
prin calități de fondiști și de tră
gători, în ciuda condițiilor at
mosferice care s-au menținut per
manent la limita nivelului satis
făcător. Ca și în probele prece
dente, reprezentanții C.S.O. Si
naia și-au confirmat excelenta 
pregătire atît la alergarea pe 
schiuri, cit — mai ales — în pre
cizia tragerilor la țintă, datorită 
cărora au și cîștigat locul I și 
titlul de campion al țării 
tînărul și talentatul “ 
loniță. Pe locul secund, o 
rivalitate a sinăienilor, Ion 
poia de la Șc. sp. Rîșnov,

■ : < - I

I (prin tc- 
$ncurenți juniori

prin
Constantin 

veche 
Cim- 
exce-

„CUPA CIOPLEA"
LA SĂRITURI

Desfășurat pe noua trambulină 
din Predeal, în organizarea 
C.J.E.F.S. Brașov, concursul de 
sărituri dotat cu „Cupa Cioplea" 
s-a bucurat de un real succes și 
a prilejuit celor 30 de partici
pant o comportare promițătoare. 
Primii clasați : juniori I : 1. A. 
Vasile (Șc.. șp. Jgrașovia) 244,3 p, 
2. M. Ducaru , (L.E.S. Predeal) 
234,8 p, 3. D, Apnăut (Bucegi Rîș
nov) 208,6 p ; juniori II : 1. Gh. 
Protocea (A.S.A. Brașov) 197 p,
2. A. Ion (Șc.sp. Brașovia) 176,7 p,
3. O. Mitrofan (Viitorul Brașov) 
172,1 p ; copii : 1. O; Chețiu (Șc. 
sp. Brașovia).,210 p, 2. D. Ivanciuc 
(Șc. sp. Rîșnov) 197 p, 3. Gh. 
Vrencl (Viitoryl) 169, 6 p. N. Gre
nier (Șc. sp. Brașovia), în vîrstă 
de 12 ani, a primit cupa oferită 
celui mai tînăr concurent.

I. CODLEANU, coresp.

lent alergător, dar luni mai islab 
la tragerea la țintă. Al. Lingurar 
de la A.S.A. Brașov, deși incon- 

, stant la tragere, a izbutit — to
tuși — să se claseze pe locul 3, 
înaintea altor schiori ca, de pildă, 
Ion Rusu și Nicolae Băjenaru care 
au avut cele 
la fond.

în general, 
favorabilă a 
probei de 9 
mai ales la trageri, Se dovedește, 
din nou, că biatlonul este o probă 
complexă, în care echilibrul din
tre cele două componente rămîne 
hotărîtor. Reprezentanții C.Ș.O. 
Sinaia (antrenor N. Burchi), care 
de ani de zile. șb afirmă la cate
goria juniorilor, aii dovedit și în 
acest an o excelentă pregătire, o 
apreciere tactică de moment și, 
mai ales, o bună organizare a co
ordonării cursei de pe margine.

Rezultate l 9 KM : 1. C. loniță 
(C.S.O. Sinaia) 46:51 (5 min. pen.), 
2. I. Cimpoia (Șc. sp. Rîșnov) 49:41 
(8 min.), 3. Al. Lingurar (A.S.A.) 
50:43 (8 min.), 4. D. Soiu (Bucegi 
Rîșnov) 51:10 (9 min.), 5. I Staicu 
(C.S.O.) 51:56 (6 min.), 6. I. Rusu 
(Șc. sp. Brașovia) 52:46 (13 min.).

mai bune rezultate

vremea nu tocmai 
influențat rezultatul 
km biatlon-juniori,

Mihai BARA

TREI TALERISTI ROMÂNI

AU PLECAT IN CUBA
trăgători români cu arma 

vînătoare, Ghcorghc Senco- 
Daniel Buduru (din lotul o-

REPREZENTANTELE
începutul acestei luni, în care 

echipele din primele 
ale voleiului nostru se 
finișul pregătirii pentru reluarea 
campionatelor interne, este „în
cărcat" de participările echipelor 
de club în cupele europene : di- 
namoviștii, in Cupa campionilor 
(în competiția similară feminină 
campioana țării, Rapid, nu a fost 
înscrisă), băimărenii de la ~ 
plorări și dinamovistele in 
cupelor.

Cea mai dificilă și mai 
portantă misiune o au, fără îndo
ială, campionii țării, care, pentru 
a-și onora renumele în rîndul ce
lor mai valoroase formații de pe 

să facă totul 
duminică, la 
unul din tur- 
pentru a se 
fază a între-

eșaloane 
află în

Ex-
Cupa

im-

continent, trebuie 
vineri, sîmbătă și 
Brno (unde are loc 
neple semifinale), 
califica în ultima 
cerii. La amicalul de duminică, cu 
C.S.U. Galați, în care echipa ni 
s-a părut cam greoaie și departe 
de forma sa maximă, am solicitat 
opinia antrenorului George Ere- 
mia, care ne-a spus s „Turneul

CAMPIOANELE DE HANDBAL
ALE ROMÂNIEI EVOLUEAZĂ IN C.C.E

Trei
de
vicit A........ ....... _
limpic) și Ion Ionică (junior) au 
plecat zilele acestea în Cuba, unde 
vor participa la un concurs in
ternațional de talere.

• Ieri, la amiîrză, a plecat la 
Roermond echipa feminină de hand
bal I.E.F.S. Cainpioana țării noastre 
va susține miercuri seara partida re
tur, din cadrul sferturilor de finală 
ale C.C.E., cu MORA SWIFT, campioa
na Olandei. Meciul va fi arbitrat de 
francezii Bouligaud și Dockwiller. 
Față de lotul anunțat în numărul de 
ieri al ziarului nostru a mai fw 
deplasarea jucătoarea Ecaterina 
resteș. în schimb, antrenorul 
Bota (bolnav de hepatită, el a 
duminică internat în spital) nu 
fi prezent la această importantă 
fruntare a echipei pe care a pregă
tit-o.
• Meciul tur (calificări pentru 

C.M.) dintre reprezentativele femi
nine ale ROMÂNIEI și R.F. GERMA
NIA se va disputa la 16 februarie în 
Sala sporturilor clin Pitești (ora în
ceperii : 18.15). El va fi arbitrat de 
cuplul maghiar Peter Tckaucr și 
Rudolf Haide.

e Mîine urmează să plece la Plsen 
campioana masculină a țării 
STEAUA. Ea va juca partida retur

din sferturile de finală ale C.C.E. cu 
SKODA PLSEN joi seară La ora 20.30. 
(în tur : 20—7) întîlnirea va fi con
dusă de arbitrii bulgari David Davi
dov și Alexandr Vîrbanov.

făcut 
. Ke- 
Ioan
fost 

i va 
con-

• Iată clasamentul Diviziei A 
după primul turneu 
etape) ;

de sală
(m)

(15

1.
2.
3.

ECHIPELE NOASTRE DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Bunul meseriaș care este Titi Io- 
nescu a ■ imprimat -formației- un 
stil de joc deschis, în viteză, 
rește la posibilitățile destul 
modeste, ale lotului de care ,.t 
pune

Agronomia-Cluj-Napoca se __ 
pe un onorabil loc 4 în clasament, 
dar ea nu a convins deloc, punc- 
taverajul (48—88) vorbind de la 
sine. Echipa nu prea marchează, 
greul stind" tot pe umerii și... pi
ciorul lui Balint. Citeva cuvinte și 
despre celelalte echipe : Gloria și 
Vulcan sîjit, teoretic cel puțin, 
condamnate la retrogradare ; 
C.S.M. Sibiu a lăsat impresia 
neplăcută a necontroiării nervilor 
la Buzău ; Rulmentul-Bîrlad și 
Rapid au arătat valențe încă ne
valorificate, iar Politehnica Iași a

. fi
de 

dis-

află

LUPTĂTORII NU AU ODIHNA...
(Urmare din pag. b

la Minsk (11—18 septembrie). Dar 
nu numai aceste două mari com
petiții internaționale îi determină 
pe fruntașii acestei discipline 
sportive să se pregătească intens. 
Cîștigarea unui loc în echipele ce 
vor reprezenta România în tur
neul olimpic din Canada este un 
obiectiv greu de realizat, chiar 
și pentru sportivi de talia lui 
Gheorghe Berceanu, dublu cam
pion mondial și deținătorul me
daliei de aur la J.O. de la Miin- 
chen.

Startul în cursa Poiana Brașov 
—- Cristianul Mare, traseu străbă
tut aproape zilnic în alergare de 
candidații olimpici, s-a dat pe 
grupe. Primii au plecat elevii ma
estrului Ion Corneanu, cei de la 
greco-romane. în rîndul lor i-am 
recunoscut pe C. Alexandru, N. 
Gingă, Gh. Berceanu, I. Duiică, 
I. Păun, I. Enache, D. Manea, V. 
Fodorpataki, N. Martinescu, Z. 
Szilak, R. Codreanu, V. Dolipschi, 
dar și pe mai tinerii lor colegi 
Șt Rusu, Z. Felea, AI. Botez, N. 
Horniceanu, juniori talentați ce 
se antrenează alături de cei mai 
valoroși luptători ai țării. Unul 
dintre ei, Ștefan Rusu — ne spu
nea antrenorul coordonator — 
candidează cu mari șanse la titu- 
larizarea în echipa de seniori la 
categoria 68 kg. După 5 minute

a fost rîndul elevilor lui Ion Crîs
nic, cei de la libere, să ia star
tul în „cursa munților". Sus, la 
punctul de control, alergătorii 
erau așteptați de antrenorii N. 
Pavel și I. Bătrîn, „înarmați" cu 
cronometre șl caiete de evidență.

Cînd grupul condus de proaspă
tul campion mondial Ladislau Și-' 
mon, din care făceau parte și 
Vasile lorga, Petre Coman, Gheor
ghe Dobrănel, Panaite Enachc, 
s-a îndepărtat, șerpuind pe pote
cile înzăpezite, am purtat o inte
resantă 
noscuți 
călăuzit 
victorii 
Așa am 
dinar de greu 
zii abundente 
un mijloc de pregătire, de creș
tere a nivelului rezistenței, ci și 
un examen al voinței pe care, în 
primele zile, cînd zăpada era afi
nată, nu l-au trecut decît cei mai 
dîrzi sportivi. Am aflat că urmea
ză un an de pregătiri intense, un 
an al calității, pentru adaptarea 
la stilul de luptă cerut de noile 
prevederi ale regulamentului 
F.I.L.A., de definitivare a echipe
lor ce ne vor reprezenta la ma
rea confruntare de la Montreal. 
După mai bine de o oră de aler
gare in condiții extrem de difi
cile, cînd componerrții celor două 
loturi se întorceau cu obrajii im-

discuție cu cei doi cu- 
specialiști 
elevii spre 
obținute
aflat că

care și-au 
frumoasele 

ultimii ani.în 
traseul extraor- 
din cauza zăpe- 
este nu numai

bujorați și treningurile ude leoar
că, îndreptîndu-se spre saună, an
trenorii I. Corneanu și I. Crîsnic 
și-au încunoștințat elevii că vii
toarea întîlnire va avea loc la 
ora 17. Cei de la libere, în sala 
de lupte, pentru un antrenament 
de tehnică ; cei de la greco-roma- 
ne, în sala de haltere, pentru îm
bunătățirea forței.

L-am văzut pe tînărul campion 
european Constantin Alexandru 
(48 kg) ridicînd la piept haltera 
ce cîntărea 90 kg — aproape du
blul greutății lui. L-am urmărit 
pe Gheorghe Berceanu cu cîtă 
rîvnă se pregătește pentru a do
vedi că tot el este cel mai bun 
la categoria sa.

în sala de lupte am asistat la 
un antrenament în care aspiranții 
la un Ioc în echipa de libere pen
tru Montreal efectuau zeci și zeci 
de repetări de procedee tehnice, 
într-o viteză caracteristică boxe
rilor. La sfîrșitul antrenamentu
lui, cînd l-am întrebat pe antre
norul Crîsnic dacă nu apreciază 
că intensitatea 'lecției este prea 
mare, acesta ne-a răspuns : „este 
mare, dar nu prea mare. Trebuie 
să lucrăm tot timpul și cu volum, 
dar și cu intensitate crescută. Altfel, 
în condițiile unei concurențe me
reu crescînde, nu se mai poate 
obține marea performanță. Ceea 
ce mă bucură, este faptul că bă
ieții au înțeles aceste cerințe !“...

de la plus la minus. Vom 
în final, puțin asupra 
Giriviței Roșii. La timo- 

,XV“-ului din Parcul copilului

evoluat 
insista, 
„crizei" 
na
se află unul dintre cei doi antre
nori emeriți ai rugbyului româ
nesc : Viorel Moraru.. Și, totuși, e- 
chipa ocupă locul șase în ierarhia 
seriei secunde, după comportări 
sub posibilități, „bătrînești", fără 
aplomb. Schimbul de generații în- 
tîrzie. Radu Demian revenind în 
teren tocmai din cauza lipsei unor 
înlocuitori de valoare. Ne placă 
însă să . credem că atîț de cunos
cuta și prețuita formație 
vițeniior se 
ascendentă 
rînd.

Progresul 
oval de la noi este un eveniment 
dorit și așteptat. Iar faptul că 
există preocupări pentru moderni
zarea jocului poate crea încrede
re în realizarea lui intr-un viitor 
cit mai apropiat. Cu unica con
diție ca toată lumea rugbystică să 
adere la acest deziderat !
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cu
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STEAUA 15 15
Dinarno Buc. 15 13
H.C. Minaur Baia Mare

4
5
6
8
9
9

15 :
„U“ București 15 
Știința Bacău 15

.......... Timiș. 15
15 
15

Cluj-Napoca 
15

C.S.U. Galati 15
11. Indep. Sibiu 15
12. „U“ Craiova 13

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

0 0 
0 2

335—220
292—180

30
26

„Poli" ’ 
Dinamo 
CAROM 
„U"

Bv.

li
8
8
5
5
5

0
2
1
2
1
1

286—252 
215—212 
250—236 
247—253 
260—286 
238—266

22
18
17
12
11
11

4
4
4
2

3
1 
o
1

210—241
224—257
221—257
194—312

11
9
8
5

ATLETISM concurs demill naivi LA ROMAN dotot
„Cupa alegătorului” la care _ .
parte 130 de atleți din Bacău, Botoșani, 
lași, Pașcani, Gh. Gheorghiu-Dej și Ro
man. Trofeul a fost cîștigat de atleții din 
lași. Cîteva rezultate, juniori I : 50 m : 
S. Monoranu (R) 6,1; înălțime: Mono-
ronu 1,81 ; juniori II : 50 mg: C Galic 
(R) 7.8; junioare I: lungime: Cleopatra 
Farcaș (I) 5,61 m; junioare II : 50 m: 
Lîvia Spulber (Bacău) 6,9 s (R. Groapă 
- coresp.) A IN SALA DE LA COMPLE
XUL „DUNĂREA" din Galati a avut loc 
un concurs cu participarea elevilor de la 
școlile sportive din Galați 
juniori I ; 60 m: R. Spulber 
niori II: 50 m: C. Hrițcu și 
(G) 6,2. (T. Siriopol).

SALA 
cu 

au luat

și Brăila. 
(G) 7.1; ju- 
L. Niculescu

A XIII-A A 
,. _ _ _ _ fost

înregistrate următoarele rezultate: MAS- 
CULIN : Voința Timișoara — Olimpia 
Sibiu 105-98 (39-36, 80-80, 90-90 II),
Universitatea Craiova — C.S.M. Reșița 
108-52 ( 52—16), Știința Ploiești - Electri
ca Fieni 53—68 (33—23). Victoria M.T. Tc. 
- C.S.U. Pitești 61-44 (30-22), C.S.M. 
lași - A.S.A. Bacău 75-71 (37-32), Auto
matica București — A.S.A. București 62—72 
(28-33), P.T.T. - U.R.E.M. 61-76 (27-34), 
Universitatea — Mine-Energie 81—47 
(35—29), Arhitectura — Voința 73-67 
(37—41) ; FEMININ: A.S.E. - P.T.T. 29-58 
(8—27), Sănătatea Ploiești — Tomistex 
Constanța 64-40 (29—17), Medicina Timi
șoara — Voința Brașov 38—74 (17—40).

BASCHET IN ETAPA 
DIVIZIEI B au

CIRCUITUL DE TENIS AL ROMÂNIEI"
LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). In 
Sala sporturilor Olimpia dip locali
tate va începe, miercuri, cel de al 
cincilea turneu ai „Circuitului de 
tenis al României”. In așteptarea a- 
cestui eveniment sportiv, în orașul 
de pe Bega — care are o frumoasă 
tradiție în sportul alb — au fost fă
cute pregătirile corespunzătoare. 
După cum sîntem informați, pe în
treaga perioadă a competiției, sala 
va ii pusă în exclusivitate la dispo
ziția tenlsmanilor, astfel că în orele 
cînd nu vor avea loc întreceri, jucă
torii să poată efectua antrenamente.

In aceste zile la Timișoara are loc 
un turneu la care. iau parte 4 spor
tivi : R. Attl, V. Begu, I. Copăceanu 
și I. Spătaru, urmînd ca numai 2 
dintre ei să se alăture grupului te- 
nisnlanilor oaspeți.

P. ARCAN — coresp. jud.

11—3 PENTRU SPORTIVII ROMANI 
IN ÎNTÎLNIREA CU TENISMANII 

DIN UNGARIA
In Sala „23 August" au luat sfîrșit 

întrecerile amicale de tenis dintre e- 
chipele de juniori și tineret (antre
nori : V. Serester și D. Viziru) ale 
României și Ungariei. Sportivii 
români au cîștigat cu 11—3. Cîteva 
rezultate: A. Dîrzu — G. Rheim, 7—6. 
6—1 ; M. Mîrza — L. Zsiga 6—2, 7—6 ; 
A. Dărăban — G. Lukacs 6—2, 6—0 î 
E Pană — Z. Kuharszky 3—6. 3—6 ; 
J. Bîrcu — V. Lazar 2—6, 6—7 ; du
blu : A. Dîrzu, E. Pană — G. Rheim,

L. Zsiga 6—3, 6—4 ; L. Țiței, M. Mir
za — Z. Kuharszky, F. Csepai 6—4, 
4—6, 6—2.

TENISMAN1 ROMÂNI LA SOFIA

Duminică seara au plecat la Sofia, 
pentru a lua parte la o întîlnire a- 
micală de tenis, sportivii români 
M. Mirza, L. Țiței, S. Orășcanu și 
J. Bîrcu. Ei sînt însoțiți de antreno
rul D. Viziru.
->\\\\\\\\\^^^^^

PE MICUL ECRAN
I 6 FEBRUARIE: ora 20.30-

— Handbal masculin : Sko- 
Plsen - Steaua București,

JOI
21.40
da L-----  _.. •
meci retur tn sferturile de finală 
ale «Cupei campionilor europeni”. 

Transmisiune directă de la Plsen.
SÎMBĂTĂ 8 FEBRUARIE : ora

14.40 — „Cupa Mondială" la schi
alpin : proba masculină de cobo- 0 
rîre de la Innsbruck. 15,25 —
„Caii” reportaj filmat de Pompi-
fiu Gilmeanu.

DUMINICA 9 FEBRUARIE : ora 
15,00 — Fotbal : Spania — Scoția 
(Campionatul european). Inregis- 
trore de la Valencia.

Medicina Buci 
rești 22-92 (8 
ința Tr. MăgJ 
Tq. Mureș — 
(2â—37), Voinj 
Satu Mare 62 
fost transmise 
bu, Em. SuraJ 
Cek, C. Crețul 
lacob, Dumitri 
I. Ciorâscu, 1 
A. Vasilescu. I
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U“ Cluj-Napoca lansează un atacant percutant
Cuprins în „documentele" fot

balului nostru, ca jucător, mai 
mult prin golurile înscrise Rapi
dului în neuitata finală de Cupă, 
ediția 1961, Vasile Băluțiu a re
venit în prim planul sportului cu 
balonul rotund atunci, în toamna 
anului trecut, cînd a fost numit 
antrenor principal al lui „U“.

Modest, ca pe vremea cînd mar
catorii nu cunoșteau bătaia aeru
lui cu pumnul, Vasile Băluțiu 
nu-și arogă mari merite pentru 
Saltul lui „U“ (de la 3 puncte din 
10 posibile, cir 3 jocuri din 5 
acasă, la 17“ pUncte în finalul tu
rului) : „Le datorez mult jucă
torilor, pentru că ei au realizat, 
in primul rînd, impresionantul re
viriment, ne mărturisea el, zilele 
trecute. I-ani simțit, meci de meci, 
că vor să lupte din răsputeri și 
pentru mine. Poate și pentru fap
tul că mulți dintre ei, Matei, Lă- 
zăreanu. Coca, Porațchi, Furnea, 
Mureșan, Cîmpcanu II, Albu, Că- 
pu.șan, mi-au trecut prin mină, ca 
juniori și copii", (

Apoi, Băluțiu ne spune că lo
cul 9, în prima jumătate a cla
samentului, la egalitate de puncte 
cu Steaua, ocupat Ia finele toam
nei, i-a permis să pregătească re
turul în liniște. Și acasă (pînă la 
14 ianuarie), și după aceea, la 
Singeorz Băi (pînă la 24 ianua
rie), unde apa minerală și ozo
nul pădurii le-au permis jucăto
rilor să parcurgă kilometri cu 
zecile, să-și dezvolte capacitatea 
de efort, obiectivul principal al 
primei perioade de lucru. Profi- 
tînd din plin de timpul prielnic, 
după fiecare antrenament s-a tre
cut și la șlefuirea procedeelor 
tehnice, efectuîndu-se zilnic, în 
acest scop circa o jumătate de 
oră. în așa fel îneît, la 22 ia
nuarie, la primul joc de verifi
care, cu o echipă din Năsăud, toți 
băieții s-au simțit în largul lor, 
manevrînd cu dibăcie balonul. „A 
fost primul meci din seria celor 
14 partide amicale, incluzînd aici 
și cele 
turneu 
rie) și 
care ni 
ne mai

alergărilor, a paselor, a șuturilor 
la poartă, a tuturor procedeelor 
tehnice, sînt statistici individuale 
și colective, 
pentru ambele momente 
mentale ale jocului, de apărare 
și de atac. Aparatul de proiecție, 
prezent și el la antrenamente și 
jocuri, depistează și înregistrează 
și mai bine 
lor,

pe compartimente, 
funda-

ară tind,
deficiențele jucători- 
negru pe alia, în ce

BARBU

mai vîr- 
cele 641 
preluări, 

de eolec- 
alcătuit
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3 jocuri din proiectatul 
în Siria (11 și 13 februa- 
Libaii (17 februarie), pe 
le-am trecut în program", 
spune antrenorul Băluțiu.

Un program de antrenamente și 
jocuri, în general judicios întoc
mit — cu accent, la început, pe 
cantitate, iar, apoi, pe intensi
tate — controlat, pe întregul par
curs, prin tot felul de fișe -care 
de care mai interesante, mai efi
ciente. Sînt statistici de testare a

direcție trebuie acționat 
tos. Așa de pildă, din 
de acțiuni (deposedări, 
pase, șuturi) — notate 
tivul profesorului Neța,
din studenți ai Institutului de e- 
ducație fizică și sport din Cluj- 
Napoca — ale unui joc în familie, 
„albii“ cu „negrii", 516 au fost 
reușite, iar restul nereușite.

Așadar, o activitate științifică, 
la obiect, la concret, în procesul 
de instruire-educație la „U“ Cluj- 
Napoca, la care, alături dc antre
norul principal al echipei, V. Bă
luțiu, își aduc contribuția și pro
fesorul Gh. Neța și medicul V. Că- 
tăniciu. „Numai în felul acesta,
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• MECIUL CEriO SLOVACIA — 
ROMANIA, LA 31 MARTIE, LA FRA
GA. Ieri, la ora prinzului, forul de 
specialitate din Cehoslovacia a co
municat telefonic că partida amicală 
de fotbal dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și Românie) de la 31 
martie, va avea loc, pe stadionul 
Sparta din Fraga, cu începere de la 
ora 17. Cu acest prilej s-a confirmat 
că întîlnirea va avea în deschidere 
un meci între două selecționate de 
juniori — cehoslovacă și română.

• ANTRENORUL VALENTIN STA- 
NESCU LA MECIUL SPANIA — 
SCOȚIA. Antrenorul echipei repre
zentative, Valentin Stănescu ur
mează să plece în această di
mineață în Spania. El va asista 
miine, la Valencia, la jocul Spania — 
Scoția din cadrul grupei a IV-a a 
Campionatului european.
• STEAUA ÎN SIRIA, LIBAN ȘI 

IORDANIA, ieri dimineață au pără
sit țara îndreptîndu-se spre Siria, 
prima escală din turneul pe care îl vor 
întreprinde în Orientul Apropiat, fot
baliștii echipei Steaua. Au făcut de
plasarea : Iordache, Moraru, Sătmă- 
reanu I, Smarandache, Sameș, An- 
gheiini, Ionescu, Dumitru, Dumitriu 
IV, ion Ion, Vigu, Pantea, Năstase, 
Aelenei, Iordănescu, Dumitrescu și 
Răducanu. Lotul este însoțit de Al. 
Florescu — conducătorul delegației, 
de antrenorii C. Teașcă și Em. Je
nei și de medicul M. Ghimpețeanu. 
Din Siria, fotbaliștii bucureșteni vor 
pleca în Liban și apoi în Iordania,

urmînd să revină în țară în jurul 
datei de 17 februarie.
• SPORTUL STUDENȚESC A PLE

CAT IN, BULGARIA. Echipa Sportul 
studențesc a plecat duminică dimi
neață în ’Bulgaria unde va rămîrie 
pînă la 16 februarie, timp în care se 
va pregăti șl va susține trei jocuri 
amicale. Prima întîlnire este progra
mată la 9 februarie, la Blagdevgrad, 
cu formația locală. Ultimul joc va 
avea loc Ia 15 februarie cu Dunav 
Ruse. Antrenorii A. Niculescu șl I. 
Voica au deplasat următorul lot de 
jucători : Suciu, Verșanschi, Tănă- 
sescu, Cazan, Olteanu, Măndoiu, Gri- 
gore, Manea, Chihaia, O. Ionescu, 
Rădutescu, Marica, Leșeănu, Petrea- 
nu, M. Sandu, I. Constantin, Țolea și 
Roșu.

O AZI, LA TIMIȘOARA POLITEH
NICA — HONVED BUDAPESTA. 
După cum am mai anunțat, amatorii 
de fotbal din Timișoara vor 
urmări astăzi o interesantă 
amicală internațională. Este 
de întîlnirea Politehnica — 
Budapesta, programată pe 
nul C.F.R., cu începere de la 15.30.

e MÎINE, F.C. ARGEȘ 
BUCUREȘTI. Mîine, la Pitești, 
mația locală F.C. Argeș susține 
joc amical cu divizionara ~ ”
București. Partida este 
pe stadionul 1 Mai, cu începere de la 
ora 15. Revanșa acestei întîlnlri va 
avea loc la 8 februarie, în Capitală, 
pe stadionul Giulești.
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Argeș, Dacia 1300, Lorinczl Miclos 
din Cluj, Skoda S100, Gociu Va- 
sile din Aiud, 50.000 lei, Barabulă 
Dumitru din corn. Schitu Duca, 
jud. Iași, Moskvici 408/412, Dra- 
gomir Vasile din Băicoi, 50.000 lei 
și mulți, mulți alții.

Gestionarii vînzatori din agen-

țiile Loto-Pronosport vă stau la 
dispoziție cu amănunte suplimen
tare asupra tragerilor, cu regu
lamentele sistemelor, modalitățile 
de primire a ciștigurilor ș.a.

Partlcipanți ! Agențiile LOTO- 
PRONOSPORT vă stau Ia dispo
ziție !

CÎȘTIGURILE TRAGERII

EXTRAGEREA I : Cat. 
a 9.135 lei ; cat. 4 : 34,30 a 
3045,60 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA
EXTRAGEREA a II-a :

PRONOEXPRES DIN 29 IANUARIE 1975

2 : 2,70 variante a 21.315 lei ; cat. 3 ; 6,30
1.678 lei ; cat. 5 : 68,50 a 840 lei ; cat. 6 :

1 : 616.132 lei.
__________________ __ . Cat. B : 6,40 variante a 10.062 lei ; cat. C 

42,55 a 1.513 lei ; cat. D : 1896,05 a 60 lei ; cat. E : 80,25 a 200 lei 
cat. F : 1885,15 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 583.434 lei.

controlînd riguros fiecare joc, fie
care antrenament, vom putea asi
gura creșterea valorică a acestui 
lot alcătuit din foarte mulți ti
neri". Și Băluțiu concretizează : 
Cîmpcanu II 18 ani, Vaczi 18, 
Hurloi 19, Căpușan 19, Matei 20, 
Lăzăreanu 20, Coca 22, Batacliu 
22, Porațchi 22, ș.a.m.d. Din 26 
de jucători, 20 sînt- sub 23 de 
ani. După care reia : „Nu va trece 
mult, vă asigur, și bobocii noș
tri din lot, Cîmpeanu II, Vaczi, 
Bichescu, se vor apropia de ni
velul mai maturilor Anca, Pexa, 
Barbu și Uifăleanu. Așa cum au 
încercat cu destul succes, nu de
mult, Mureșan și Porațchi. Talen- 
tați sînt, serioși de asemenea".

...în aceeași zi, după-amiază, 
joi 30 ianuarie, „U“ susține un 
nou joc de verificare, de astă 
dată cu echipa de tineret-speranțe 
a C.F.R.-ului. Vasile Băluțiu ru
lează în cele două reprize întreg 
lotul de jucători. Pe gazonul ușor 
acoperit de zăpadă, ii revedem 
pe Anca, Pexa, I.ăzăreanu, Uifă
leanu, Hurloi, Mierluț, Coca, Po
rațchi, Batacliu. țrică juniorul 
Vaczi este, pentru noi, o evolu
ție în premieră. înscrie un gol, tti 
dreptul, în stilul, de pe vremuri, 

................ ” Vaczi’ II are 1,89 
fuge 12 secunde pe sută. „11 

în luptă pentru retur, 
antrenorul său. Ani nevoie 
atacant percutant, om de

al tatălui său. 
m, 
arunc 
spune 
dc un 
gol".

Gheorghe NICOLAESCU

1)Testul Cooper
Interviu cu

Testul Cooper se află în 
litate. Fotbaliștii primei 
au început, la sfirșitul sâptămînii 
trecute, clasica „probă de 12 mi
nute" în urma căreia se pot trage 
foarte multe concluzii.

Testul Cooper continuă în a- 
ceste zile în țară. Un dialog cu 
antrenorul federal Nicolae Pe
trescu, cel care contribuia. la de-

a c tu a- 
divizii

SPRE WIMBLEDON...
„O sută de" ați de fotbal". Filmul T.V., ’prezentat duminică 

inca o dată, că „fotbalul este împărăția tuturor posibilităților
Ce importanță are faptul că Elisabeta I îi pedepsea cu 6 zile 

de închisoare pe cei care încercau să joace fotbal ? Peste cîteva 
secole regina Elisabeta a II-a avea să înmîneze, cu o neascunsă 
emoție, Cupa Angliei.

Ce importanță are faptul că în faimoasa finală 1950 a Campio
natului mondial din Brazilia, echipa gazdă, care juca pe Maracana 
era favorită în proporție de 1000/1 împotriva Uruguay-ului ? Golul 
lui Ghiggia, înscris în ultimele minute ale meciului, făcea din cel 
mai zgomotos stadion al lumii o criptă funerară, în liniștea căreia 
se auzea plînsul în sughițuri al lui Ademir și Zizinho.

Fotbalul rămîne imperiul tuturor posibilităților Ca pe vremea 
celebrelor meciuri de tumult din curtea colegiului Eton, cind șco
larii englezi începuseră să-i scrie istoria, fără să se gîndească, 
poate, la creșterea fără seamăn a celui care avea să devină cel 
mai popular dintre sporturi.

După o sută de ani, jocul de fotbal continuă să fie — mai mult 
ca oricînd — un joc universal, a cărui atracție nu poate fi expli
cata doar prin faptul că Fotbalistul și Spectatorul refac, de fiecare 
dată, timp de 90 de minute, imaginile copilăriei pierdute.

Nu de mult, în Cupa Angliei a avut loc o întîlnire în care sor
ții iși permiseseră — parcă — o glumă, punînd față în față pe 
campioana Angliei, Leeds-ul lui Bremner și Lorimer, și pe Wim
bledon Wanderers, o echipă în afara tuturor celor patru ligi, trăind 
în umbra celebrului court al tenisului mondial.

Prima manșă a acestei duble intîlniri din cadrul Cupei Angliei 
s-a jucat la Leeds. La fluierul final, spectatorii din Leeds nu pu
teau crede că scorul a rămas 0—0, în acest meci dintre cea mai 
tehnică echipă a Angliei și formația adolescenților din Wimbledon, 
despre care un cronicar cu umor susținea că ar fi selecționata 
„culegătorilor de mingi" de pe courts-urile catedralei tenisului.

Peste cîteva zile va avea loc returul meciului Wimbledon Wan
derers —- Leeds. Dar jocul nu se va disputa pe terenul de la 
Wimbledon, pentru ' simplul fapt că gazonul „culegătorilor de’ 
mingi" e încadrat de o tribună numărind doar 17 000 de locuri. Cea 
mai așteptată revanșă din Cupa Angliei se va juca pe un alt teren; 
la Crystal Palace,’ care poate vinde 48 000 de bilete.

Londra întreagă va porni spre Crystal Palace, în speranța că 
Wimbledon Wanderers va ști să apere onoarea Metropolei, într-6 
perioadă în care team-urile londoneze Chelsea, Tottenham și chiar 
Arsenal se află în zona retrogradării. Dar faptul cel mai plin de 
sugestii e că în timp ce noi, „lucizii" fotbalului continental, vedem 
în meciul de la Crystal Palace o simplă formalitate, anticipînd vic
toria comodă a lui Leeds, londonezii sînt convinși — pentru că 
aceasta este legea Jocului lor — de marea șansă a lui Wimbledon 
Wanderers.

Această superbă ingenuitate, ca și aplauzele englezești adresate 
sîmbătă după amiază — tot pe micul ecran — rugbystului francez 
Tafari, reprezintă, în fond, binomul inalterabil al Sportului.

loan CHIRILA

o probă cu largă semnificație"
antrenorul federal Nicolae Petrescu

cu e- 
între-

uneori

va reflecta mai constant, 
fect prelungit de-a lungul 
gului campionat.

— Testul a fost trecut 
numai prin voința !..;

— Bineînțeles că destui jucători 
au acoperit cei 3 200 de metri în 
12 minute numai și numai dato
rită voinței. Dar intervine pulsul 
pe care-1 luăm imediat după ter-

metri, însă pulsul a 
ridicat :192 I Dinu a 
avind in final un
Toate aceste trei cifre relevă că 
distanța a fost acoperită mai ales 
prin moral, dar cu o mare uzură 
a inimii. Lui Deleanu i-au lip
sit cam 50 de metri pentru a 
trece testul. Asta nu înseamnă că 
el nu e un bun fotbalist. Dar ca-

fost și la el 
alergat 3 350 
puls de 190.

s-a

Aspect din timpul susținerii Testului Cooper de către o serie de jucători dinamoviști foto : S. BAKCSY 

butul acestei investigații în țara 
noastră, în 1969, poate fi un ter
men de referință pentru foarte 
multe discuții pe această temă.

— Care ar fi, după părerea 
dv., semnificația acestui Test 

Cooper, acum, în 1975 ?
— Despre Testul Cooper

discutat și se mai discută pro și 
contra. Poate și pentru faptul că 
este privit superficial, ca un scop în 
sine și nu este înțeles ca o probă 
cu largă semnificație pentru fot
bal ca atare. Să știți că cei 
peste 3 000 metri ceruți și astăzi 
se alergau și prin 1936, dar fără 
să se cronometreze. Era o probă 
empirică de antrenament. Acum, 
în acest test, trebuie să vedem 
în primul rînd o pîrghie impor
tantă în pregătirea fotbalistului. 
Pentru că cei 3 200 de metri aler
gați în 12 minute, relevă convin
gător cum s-a pregătit lotul X 
sau Y în această perioadă dc 
iarnă, dacă s-a insistat pe mă
rirea capacității generale de e- 
fort. Ceea ce nu prea se înțelege 
este că, prin Testul Cooper, nu 
măsurăm CAPACITATEA DE JOC, 
ci cea DE BAZA, pe care se fun
damentează și prima. Dacă capa
citatea de bază e realizată corect, 
sistematic, atunci și cea fizică se

«

minarea cursei și Ia un minut 
după sfirșitul efortului. Vine a- 
cest semnal ai inimii care ne in
dică dacă aparatul circulator a 
lucrat forțat sau economic. Și un 
jucător care și-a construit capa
citatea fizică generală cu atenție, 
prin crosuri, exerciții de forță, a- 
lergări pe terenuri variate, va 
reuși să treacă testul, alergînd 
peste 3 300 de metri și avînd în 
același timp un 
derat.

— în acest 
fi concluziile 
cărilor celor trei echipe bucu- 
reștene pe care le-ați urmărit 
recent în Testul Cooper ?

— Consider că testul și-a atins 
scopul. Datele ne-au dovedit că 
cele trei echipe s-au pregătit bine. 
S-au înregistrat insă destule 
pulsuri ridicate, fapt care mi-a 
spus mie că nu prea s-a îmbinat 
corect în pregătiri rezistența ge
nerală cu cea specifică. Concret, 
aș trece dincolo de „corijenți", și 
în special de Sameș și G. Sandu. 
M-aș referi la cîteva cifre con
crete, oarecum paradoxale. Tănă- 
sescu a alergat 3 440 de metri. Dar 
pulsul său imediat a fost de 205 ! 
Dumitriu IV a alergat 3 450 de

puls mai mo-

context care ar 
în urma verifi-

pacitatea lui de joc scade mai re
pede, organismul cedează mai u- 
șor. Și 
o altă 
gradul 
nevoie 
oxigen.
zează decît prin curse dc lungă 
durată. Cînd reușești să ai o re
zistență aerobă mare înseamnă că 
vei permite organismului să se 
înscrie în limite normale și să-și 
plătească prompt datoria de oxi
gen din timpul sprinturilor, sări
turilor, anihilînd, astfel, efectul 
acizilor periculoși pentru mușchi. 
Neantrenînd capacitatea de efort 
lung cu absorbție de oxigen, nu 
vom reuși să spălăm rapid de- 
șeurile arderilor din timpul efor
tului. Or, prin Testul Cooper pro
băm și această rezistență aerobă.

— înțelegem că Testul Coo
per trebuie privit ca o pro
blemă de conștiință indivi-

cu acest exemplu ajung la 
idee. Pentru a-și reface 
de uzură, Organismul are 
de o mare capacitate de 
Iar aceasta nu se reali-

blemă 
duală.

— Desigur, 
buie să intereseze în special _ pe 
antrenori și jucători, să devină o 
necesitate permanentă în pregă
tirea pe care o reclamă fotbalul 
modern.

Testul Cooper tre-

Mircea M. IONESCU



ECHIPELE ROMÂNIEI La C.E. de la Copenhaga

AU PLECAT LA CALCUTTA, ii

LA C.M. DE TENIS DE MASĂ
Pe ruta aeriană București — Is

tanbul — Beirut — Teheran — 
Bombay — Calcutta, ieri dimineața, 
echipele de tenis de masă ale Ro
mâniei au plecat la campionatele 
mondiale programate la Calcutta 
(India), între 6 și 16 februarie. Au 
făcut deplasarea Maria Alexandru, 
Magdalena Lesai, Viorica ’ Moldo
van, Teodor Gheorghe, Șerba-n Do- 
boși, Marin Firănescu și Alexandru 
Buzescu, însoțiți de antrenorii Ella 
Constantinescu și Nicolae Ange- 
ICSCIL.

înaintea decolării avionului, la 
aeroportul Otopeni, am solicitat, 
Măriei Alexandru, cîteva opinii 
privind competiția supremă la care 
va fi prezentă. Iată ce ne-a decla
rat interlocutoarea noastră :

MARIA ALEXANDRU : „Am co
mentat de pe atitea... aeroporturi 
și peroane șansele noastre la com
petițiile de amploare incit nu știu 
ce aș mai putea spune acum. Ți- 
nînd seama de îndelungata mea ex
periență de concurs ar trebui să 
mă simt foarte sigură. Totuși, măr
turisesc că de fiecare dată am e- 
moții. Aceasta nu înseamnă însă 
că nu voi face totul, împreună cu 
colegele mele, pentru ca prestigiul 
tenisului de masă românesc să fie

apărat. Desigur, performanta de
pinde de multe imponderabile. Mă 
gindesc la dispoziția și la forma de 
moment a noastră, dar și a adver
sarelor, de acomodarea la condiți
ile specifice de joc (sală, climă, fus 
orar etc). La echipe, rezultatul este 
in funcție și de partida de dublu, 
îmi pare rău că în proba 
de dublu fete înscrisă în pro
gramul „individualelor" nu voi 
mai face pereche cu Miho Ha
mada (Japonia) care, căsătorin- 
du-se, a abandonat activitatea spor
tivă de performanță. De data a- 
ceasta voi avea ca parteneră tot 
o jucătoare japoneză, Shoko Ta
kahashi. Nu are valoarea lui Ha
mada, dar vom încerca să ne com
portăm cit mai bine. De asemenea, 
și la simplu doresc să-mi joc șan
sele cu toată forța de care sînt 
capabilă. Sînt multe jucătoare de 
valoare înaltă și toate meciurile — 
eliminatorii sînt foarte dificile. Dar 
cum ar 
pionat 
să nu 
pentru 
noarea
prezenta țdra la această a 33-a edi
ție a C.M.".

putea fi altfel la un cam- 
mondial ? Plecăm hotărîți 
precupețim nici un efort 

a justifica încrederea și o- 
ce nl s-a făcut de a re-

AU STRĂLUCIT DIN NOU
Patinajul a făcut din nou săli 

pline, timp de aproape o săptă- 
mînă, la această ediție a campio- 
natelor europene (a 65-a în com
petiția masculină) încheiată du
minică, la Brondby-I-Iallen din 
Copenhaga." Cîteva ecouri pot fi 
de pe acum consemnate.

în primul rînd, din nou apo-' 
teoză pentru cuplul Irina Rodnina 
— Aleksandr Zaițev, de data a- 
ceașta sub "o altă conducere teh
nică, aceea a cunoscutei antre- 
noare sovietice Tatiana Tarasova, 
care-1 înlocuiește pe Stanislav 
Juk, „descoperitorul" Rodninei. 
Remarcabilă a fost și evoluția ce
lor două perechi din R. D. Ger
mană, Romy Kermer — Rolf 
Osterreich și Manuela Gross — 
Uwe Kagelmann, clasate în a- 
ceastă ordine. în special primii 
ar putea fi o amenințare pentru 
campioni, chiar din viitorul an, 
cel olimpic. Să notăm și retra
gerea Ludmiiei Smirnova și a lui 
Aleksei Ulanov, trecuți la an
samblul bielorus de revistă pe 
gheață.

ILIE NASTASE 
iN TURNEUL DE LA BASEL

I ÎN SPANIA Șl OLANDA

ZURICH, 3 (prin telex). — Luni 
a început la Basel primul turneu 
din seria celor 13 care formează 
„circuitul european" și se dispută 
succesiv în 10 țări. Dintre cei 24 
de participanți la turneul care se 
va încheia la 9 februarie, au fost 
aleși următorii 8 capi de serie : 
1. ilie Năstase, 2. Cliff Drysdale, 
3. Jiri Hrebec, 4. Manuel Santana, 
5. Vladimir Zednik, 6. Jairo Ve
lasco, 7 Paul Kronk. 8. Hans- 
Joachim PlotZ.

REZULTATE BUNE Alt

A absentat Jan 
Hoffmann, talenta
tul patinator din 
R. ~ 
sortit 
prelungi de suc
cese în proba in
dividuală. Motivul] 
operație de me
nise. în lipsa lui, 
s-au produs unele 
perturbați! în or
dinea așteptată a 
clasamentului. îi 
succede la' 
un patinator 
vietic, dar nu 
ghei Volkov, 
cundul de 
trecut, ci Vladimir 
Kovalev, elevul lui 
Cetveruhin. Al doi
lea, veșnic învinsul 
elegantul dar prea puțin tempera
mentalul patinator englez.

Ca și la Zagreb, anul trecut, ca 
și la Miinchen, în ultimele cam
pionate mondiale, sprințara Chris
tine Errath a 
tot handicapul 
obligatorii din 
(la propriu și 
cui întîi, ? CU uestuia ușurința. 
După grațioasa olandeză Dianne 
de Lecuw, apare pe podium com
patrioata Christinei, micuța Anett 
l’otzsch, ceea ce întărește ponde-

D. Germană, ■ 
unei serii

îi 
titlu 

so- 
Ser- 

se- 
anul

Savurîndu-și succesul, invincibilii dansatori pe 
gheață Ludmila Pahomova și Aleksandr Gorșkov, 
încadrează in această fotografie pe antrenoarea 
lor, Elena Ceaikovskaia.

John Curry,

știut să remonteze 
avut după figurile 
prima zi, „sărind" 

la figurat) spre lo- 
destulâ ușurință.

rea echipei R. D. Germane și în 
această probă.

în fine, am notat a 5-a victo
rie a excelentului cuplu de dansa
tori sovietici Ludmila Pahomova 
și Aleksandr Gorșkov, care se pare 
că nu vor să se oprească din ac
tivitate deeit pe prima treaptă 
a podiumului.j.

Și iată aeutri viitoarele 
itinerarului „artiștilor 
4—8 martie 19775, C.M. 
Springs ; 13—17 ianuarie 
Geneva ; 4—15 februarie, .1.0.
Innsbruck ; 2—7 martie 1976, C.M. 
Goteborg.

etape ale 
gheții" : 

Colorado 
1976, C.E.

furtunos (6 puncte 
, după ce a fost 
două treimi din

După un start 
din 8 partide !),. 
lider aproape i 
desfășurarea întrecerii (și mai as
pira la victorie înaintea ultimei 
runde), Florin Gheorghiu termină 
pe locurile 4—5 marele turneu

FISCHIR A ACCEPTAT
AMERICANII ELIMINAȚI CUNDITIILT I.I.O.I. PINIItll
DIN „CUPA DAVIS"!
Mexic — S.U.A

MFCIIK CU KARPOV
3-2

NEW YOBKV
Pentru a doua oară 
echipa de tenis a S.U.A. 
sește „Cupa Davis** încă din fazele 
preliminare ale acestei populare 
competiții. După ce anul trecut 
tenismanii americani au fost eli
minați surprinzător de selecționata 
Columbiei, la actuala ediție echipa 
S.JJ.A. a pierdut cu 2—3 meciul 
din turul II al 
Nord, susținut 
(California) cu 
lui. Principalul 
noi surprize

3 (Agerpres). —
consecutiv, 

pără'

cuvint 
șah a 

la Amsterdam, că

al Federației in- 
iâcut cunoscut 

pe adresa FIDE

zonei Americii de 
in Palm Springs 
formația Mexicu- 
autor al acestei 

este fără îndoială 
mexicanul Raul Ramirez, care, în 
ultima zi a meciului l-a întrecut 
< u 7—5, 7--9, 6—4, 6—2 pe Roscoe 
Tanner, aducind echipei sale 
punctul necesar calificării. Stan 
Smith a dispus cu 6—2, 9—7, 6—1 
de Roberto Chavez.

Un purtător de 
ternaționale de 
ieri, *_ 2... , .
a sosit o telegramă din partea lui Ed
mond Edmonson, membru director ai Fe
derației americane de șah, prin care 
acesta face cunoscut câ Robert Fischer, 
deținătorul titlului suprem, accepta con
dițiile oferite de orașul Manila pentru 
organizarea meciului său cu salangerul 
oficial, Ano’oli Karpov. In acest fel cam
pionul mondial ar accepta implicit și con
dițiile tehnice stipulate de FIDE, privind 
desfășurarea întîlnirii pe distanța a ma
ximum 36 de partide.

După cum se știe, municipalitatea ora
șului Manila a oferit pentru această în- 
tîlnire suma de 5 milioane dolari drept 
premii, din care 3 375 000 
veni învingătorului, iar 1 
sulul.

Urmează acum ca FIDE 
și acordul marelui maestru 
care 
cestei dispute așteptată cu un uriaș in
teres nu numai de iubitorii șahului, ci 
și de întreaga lume sportivă.

internațional de șah 
rense. Intr-un concurs 
maeștri internaționali 
tri internaționali, cu o medie Elo 
de 2 480 puncte, rezultatul nu 
este, desigur, rău, dar — față de 
modul cum a decurs lupta — el 
putea fi mult mai bun. înfrîn- 
gerea la Larsen, din runda a 
10-a (de altfel singura suferită în 
turneu), l-a scos din ritm pe Flo
rin, lucru exprimat printr-o scă
dere a combativității, el neobți- 
nînd în ultimele runde decît o 
singură victorie și 4 remize. A- 
ceasta a permis concurenților săi 
direcți (întrecuți de el la Manila), 
să-1 devanseze minimal, „pe linia 
de sosire".

CLASAMENTUL FINAL : Lar
sen 111/-;, Liubojevici, Andersson 
10'/-, Gheorghiu; Quinteros 10, 
Pomar, Lombardy 9, Guil, Garcia 
7i/2, Keen 7, D. del Corral, Tar- 
jan G</., Bellon 6, O. Rodriguez, 
Cardoso 13'/-, Hernando 4, Durao 
1 punct.

de la O- 
de 8 mari 

și 5 maeș- FOTBAL meH

CONNORS L-A ÎNVINS PE LAVER
în orașul american 

(Nevada) s-a disputat 
tenis dintre campionul american 
Jimmy Connors și „veteranul" 
australian Rod Laver ("6 de ani). 
Jucînd ex> elent, Connors a re
purtat victoria în patru seturi, 
cu 6—4, 6—2, 3—6, 7—5.

• Rezultate din finalele tur
neelor : la Richmond : Borg — 
Ashe 4—6, 6—4, 6—4 ; la Roanoke : 
Taylor

Las Vegas 
meciul de

Gerulaitis 7—6, 7—6 ;
Gerulaitis, Maier — Tiriac, Gis-

6—1, 7—5 , la Merri*
Navratilova —

bert 4—6, 
field : Martina 
Kerry Melville 6—3, 6—4.

dolari ar re-
625 000 învin-

sâ primească 
sovietic, după 

se or definitiva toate detaliile a-

★
La festivalul șahist de la Wijk 

aan Zee, în grupa maeștrilor Vic
tor Ciocâltea a avut îf comportare 
bună, ocupînd în final locul III. 
Rezultatul se situează pe linia ul
timelor evoluții ale fostului nos
tru campion care — sperăm — 
să-l aducă în acest an la țelul 
ce și l-a propus : obținerea titlu
lui de mare maestru internațional.

Cu un rezultat modest (locul 7) 
încheie turneul feminin Marga
reta Teodorescu.

SÂBRERII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMUL CONCURS
INTERNATIONAL
(prin telefon). — 
internațional de 

an, s-a soldat cu

AL ANULUI

Miine, la Valencia

PARTIDA SCOȚIA - SPANIA
ÎN PRELIMINARIILE C.E.

PLOVDIV, 3
Primul concurs 
sabie din acest 
un frumos succes pentru scrime- 
rii români : locul I pe echipe în 
„Cupa de cristal'*. Competiția, a- 
flată la a 7-a ediție, a reunit 
selecționate din România, U.R.S.S., 
Cuba, R.F.G., Polonia, Ungaria și 
Bulgaria. în turneul final al în
trecerii, care s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic, echipa română 
(Irimiciuc, Marin, Pop, Oancea,

Mustață și Nilca) a dispus de cele 
ale Bulgariei și Cubei, adjude- 
cîndu-și astfel trofeul.

în proba individuală, Dan Iri- 
miciuc s-a situat pe locul 4, după 
baraj. Concursul a revenit, pen
tru " ‘---- ---------- ------ *—’■■■
sabrer sovietic Viktor Sidiak.

a treia oară, cunoscutului

TOMA HRiSTOV

MADRID, 3 (prin telex). Par
tida Spania — Scoția, care va a- 
vea loc miercuri seara la Valen
cia trezește un mare interes, lu
cru justificat de importanța ei 
pentru lupta din grupa a IV-a 
a Campionatului european de 
bal. Vă prezentăm ultimele 
din cele două tabere.

Lotul spaniol s-a reunit 
zece zile la El Saler, o locali
tate de lîngă Valencia. După ce, 
în zilele de 20 și 21 ianuarie, 
selecționerul Kubala a urmărit 
pe cei 30 de selecționați, el a re
dus la 16 numărul jucătorilor din 
lot. Aceștia au fost supuși unui 
antrenament intens atît pe te
renul de la El Saler cît și pe sta
dionul din Valencia care va găz
dui întîlnirea. . în cursul acestor 
pregătiri — desfășurate, cum subli
niam, într-un ritm foarte susținut 
— s-au înregistrat cîteva ușoare 
accidentări : Quini (centrul ata
cant al selecționatei, autorul am
belor goluri în partidă tur cu Sco
ția), Garate, Benito și Miguelli. 
Se crede însă câ toți vor fi resta
biliți pînă în ziua întîlnirii. For
mația probabilă pentru partida 
cu Scoția e aceasta :

IRIBAR — SOL, BENITO, MI- 
GUELI, COSTAS — VILLAR, 
CLARAMUNT, ASENSI — RE
XACH, GARATE, QUINI. în ca
zul în care Benito nu se va re
face, Claramunt îi va lua locul 
iar pe postul de fundaș stingă va 
debuta tînărul Camacho (Real). 
Rezerve : Deusto (portar), Cg»

fot- 
știri

de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

macho, Irureta, Megido, Rojo. No
tăm absența din lot a jucătoru
lui care e subiectul atîtor comen
tarii în ultima 
Martinez ; el e 
accidentat

vreme : Roberto 
considerat ușor 

dar părerea generală 
rămîne că federația spaniolă evită 
să-l utilizeze spre a nu .............
contestat (se știe câ e 
curs de judecată apelul 
daneze).

Scoțienii au sosit la 
luni după amiază. Selecționerul 
Ormond era cît pe-aici să-șl dea 
demisia deoarece abia în ultimul 
moment s-a obținut amînarea jo
cului Leeds — Wimbledon Wan
derers, astfel ca jucătorii lui 
Leeds să poată face deplasarea.

Formația probabilă e aceasta : 
HARVEY — JARDINE, MC 
QUEEN, BUCHAN, MC GRAIN — 
BREMNER, DALGLISH, HAY — 
JORDAN, PARLANE, HUTCHIN
SON. Rezerve :
Burns, Forsyth, 
Lorimer.

întîlnirea va 
Delcourt (Belgia) și va începe 
ora 21, ora Bucureștiului.

JUAN JOSE FERNANDEZ

fi iarăși 
încă în 

federației

Valencia

Clark (portar),
Cooke, Wilson,

.1. 
la

• Tot 
întîlnesc 
Ciprului

fi condusă de

azl,. tn C.E., la Limasol, se 
în cadrul grupei I echipele 
șl Angliei.

CAMPIONATE
OLANDA (etapa a 20-a) : 

Amsterdam — Telstar 1—1 ; 
<chap — Twente Enschede 
F.C. Utrecht — Feyenoord 
dam 0—0 ; N.A.C. Breda — 
Maastricht 1—0 ; Go Ahead —
Eindhoven o—o ; A. Z. '67 Alkmaar 
— F.C. Amsterdam 2—0. Clasament : 
1. P.S.V. — 32 p : 2. Feyenoord — 
31 p ; 3. Ajax — 31 p.

Ajax 
Graat- 

0—1 ; 
Rotter- 
M.V.V. 

• Pts.v.

ROMANIA - CEHOSLOVACIA (tineret) 
3-3 LA HOCHEI, IN
i-am lăudat pe hocheiștii noștri 

după primele doua partide desfă
șurate, la Miercurea Ciuc, în com
pania selecționatei de tineret a 
Cehoslovaciei, partide în care 
cîștigaserâ în urma unor frumoa
se evoluții. Pentru meciul de ieri, 
al treilea, disputat pe patinoarul 
„23 August" din Capitală, nu-i 
mal lăudăm. Și nu pentru că nu 
•u învins,, ci pentru, că jocul lor 
a fost departe de cel arătat în 
partidele anterioare. De vină să 
fie oboseala celor trei meciuri 
susținute în numai patru zile, 
unele indisponibilități, sau mai 
slaba concentrare ? Impresia noas
tră este că am avut în față o 
altă echipă română. în atac, ea 
nu a mai realizat acele combi
nații rapide, spectaculoase (cu ex
cepția liniei a doua, condusă de

AL TREILEA MECI
Tureanu, dar care n-a reușit‘nici 
ea să marcheze vreun gol) și 
eficace. Punctele formației noastre 
au fost înscrise din greșeli de 
apărare ale adversarilor (ca și go
lurile acestora, de altfel). Randa
mentul liniilor întîi și a treia, în 
diferitele lor alcătuiri, a fost scă
zut, exceoție făcînd Pisaru, auto
rul celor trei goluri ale echipei 
române. Adăugind și desele mo
mente de scădere a atenției în a- 
părare, precum și ambiția tineri
lor hocheiști cehoslovaci de a nu 
încheia turneul numai cu infrin
ged, avem explicația rezultatului 
de 3—3 (1—1, 2—2, 0—0). Pentru 
oaspeți au înscris Stasny 2 și 

■ Holy. Au arbitrat Gh. Murcșanu 
și. C. Zgîncă. ,

în campionatul european F.I.R.A.. 
prezentativa secundă de 
Franței a învins, 
Spaniei cu 46—3

• La tineret :
31—15 (22—0).

re- 
secundă de rugby a 

la Mauleon, echipa 
(14-3). 
Franța Spania

din Grenoble, a revenit celebrului 
rutier belgian Eddy Merckx. In cla
samentul final. Merckx a " 
de Van Lancker (Franța) 
dezul Schulten.

concursului atletic 
record- 

a 
___ ______ __  ______ ) m cu 2:42,9 

timp" ce constituie a doua performan
ță mondială din toate timpurile rea
lizată în această probă. în proba 
masculină de aruncare a greutății. 
George Woods — 20,41 m l-a între
cut, pentru prima oară în acest se
zon, pe Al Feuerbach, clasat pe locul 
2, cu ț-ezultatul de 20,21 m.

In ultima zi a
„Indoor" de la Albuquerque, 
mana americană Franci® Larrieu 
cîștigat cursa de 1 000

locul

sală, 
_____ ...___________ vest- 
germană Brigitte Kraus a stabilit cea 
mai bună performanță europeană, pe 
teren acoperit, în proba de 1 000 m 
cu timpul de 2:44,6. Vechiul record 
era de 2:44,8 și aparținea 
sovietice Tamara Kazakova, 
bună performanță mondială 
americancei Francie Larrieu,

Cu prilejul unui concurs de 
desfășurat la Dortmund atleta

sportivei 
Cea mai 
aparține 
cu 2 iii),2.

VI. MORARU
Campionatul european de 
(omnium) disputat pe

ciclism 
velodromul

fost urmat 
șl de olan-

Milano a„Palatul Sporturilor" din
găzduit Întrecerile concursului inter
național de spadă dotat cu 
„Spreafico". Turneul a fost 
de scrlmerul maghiar Jeno 
care in baraj, l-a intrecut pe 
triotul său Lăszlo Petho, ambii spor
tivi totalizînd în turneul final cîte 4 v.

trofeul 
ctștigal 

Papp, 
compa-

Competiția automobilistică „Cursa de 
24 de ore-1 de la Daytona Beach, pri
ma cursă contînd pentru campiona
tul mondial al mărcilor, a fost cîști- 
gată de echipajul american Peter 
Gregg — Hurley Haywood („Porsche 
Carrera?'). învingătorii au 
4.194 km cu o medie orară 
km.

parcurs 
de 174,050

meciului
Irina Le- 

care-și

Cea de-a șasea partidă a 
dintre maestrele sovietice 
vitina și Nana Aleksandria, 
dispută la Moscova finala turneului 
pretendentelor la titlul mondial fe
minin de șah, a fost cîștigată, la mu
tarea a 40-a, de Irina Levitina. Sco
rul meciului este favorabil Irinei Le
vitina cu 3'/2—2'l2. •

PORTUGALIA (etapa a 20-a) : 
Sporting Lisabona — Vitoria Setubal 
1—0 : Olhanense — F.C. Porto 1—2 ; 
Academica Coimbra — Benfica Lisa
bona 0—0 ; Belenenses — Vitoria Gui
maraes 2—1 ; Boavista — Leixoes 
4—0. Clasament : 1. Benfica - 32 p ; 
2. F.C. Porto — 30 p ; 3. Sporting — 
29 p.

a 23-a): Anderlecht 
Cercle Bruges — 

Winterslag — F.C. 
Malines — Racing 
0—4 : F.C. Liege — 

Anvers 
White 

p ; 3.

BELGIA (etapa
— Olympic 4—1 ;
S.K. Lierse 0—1 : 
Bruges 0—1 : F.C. 
White Molenbeek
Berlngen 2—1 : Waregem — 
1—0. Clasament : 1. Racing
— 33 p ; 2. Anderlecht — 32
Standard — 30 p.

GRECIA (etapa a 17-a) : Olymnia- 
kos Pireu — Panahaiki 2—1 ; He- 
raklis — Olvmpiakos Voios 4—0 ; 
Yannina — Etnlkos 0—0 : Panserai- 
kos — A.E.K. 1—1 ; Panathinalkos — 
Arts Salonic 2—1: Larissa — P.A.O.K. 
0—2. Clasament : 1. Olympiakos Pi
reu — 28 p : 2. Ethnikos — 27 p : 3.
A.E.K. — 26 p.

a In meci amical la Bielefeld: Ar
minia — Real Madrid 2—4 (0—1). Au 
marcat pentru spanioli Aguillar 
Amancio și Santillana.

2,
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